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Türkiye ne 
yapmalı ?

AK Parti Genel Başkanvekili
Numan Kurtulmuş, Türki-

ye'nin Libya hükümetine verdiği des-
tekle birlikte Doğu Akdeniz'de
hapsedilmekten kurtulduğunu söy-
ledi. Kurtulmuş, “Türkiye'nin her
alanda köşeye sıkıştırılmaya çalışıldığı
bir dönem içindeyiz. Çok şükür bun-

ların hepsini ka-
rarlı şekilde
bertaraf ettik ve
etmeye de
devam ediyoruz.
Bu süreçte bizi
her kim hafife
aldıysa şimdi
hata ettiklerini
çok iyi anlıyor-
lar” diye ko-
nuştu. I SAYFA 7

çSilivri Belediye Meclisi Ocak
ayı 2'inci birleşiminde konu-

şan Belediye Başkanı Volkan Yıl-
maz, “Silivri Belediyesi olarak 9
ayda yaklaşık 18 Milyon 700 bin lira
bir borç kapatması yaptık.” dedi.
Personelin sosyal haklarıyla ilgili

ödemelerden de
bilgi veren Baş-
kan Yılmaz,
“Geçmiş dö-
nemden alacağı
bulunan 16
emekli işçimizin
alın teri olan 1
Milyon 104 bin
lirayı ödedim
kapattım” diye
konuştu.
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HALA ÖDEME YAPILMADI!
Ataşehir'de bulunan Doğa Koleji
Genel Müdürlük önünde velilerden

oluşan yaklaşık 150 kişilik grup eylem yaptı.
Velilerden bazıları "Öğretmenlerimi parasız
bırakmayın", "Öğretmen Mutsuz, Öğrenci
Umutsuz" yazılı dövizler taşıdı. İTÜ Vakfı'na
devredilen özel okulun velileri, öğretmenler
ile diğer personelin hala maaşını alamadığını
öne sürdü. Veliler adına basın açıklamasını
okuyan Nurcan Tanır, “Öğretmen maaş öde-
meleri hala yapılmamıştır. Ayrıca okul yöne-
timi bilmelidir ki öğretmenlerimizin maaşları
ödenip, düzeneğe girene kadar, kesinlikle tek
bir doğa koleji öğrencisi gelecek sene için
kayıt yenilemeyecektir" dedi. I SAYFA 9
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Volkan Yılmaz
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9 ayda 18 milyon
700 bin borç ödedik

Bizim Rumeli Derneği'nin,
“Dinle Düşün Konuş” semi-

nerindeki sertifika törenine katılan
Bakırköy Belediye Başkanı Bülent
Kerimoğlu, ilçe halkının tamamını
sevgiyle kucakladıklarını ifade etti.
Kerimoğlu, “Bakırköy gibi önemli
bir kentte her kimlikten vatandaşı-
mızı dinliyor, her birini kucaklıyor ve
büyük bir Bakırköy ailesi olarak bir-
liktelik içinde hareket ediyoruz. Biz-
ler burada hep birlikte bir aile
gibiyiz, kentimizi de bu anlayışla sa-
hipleniyoruz” dedi.
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Bakırköylüler 
bir aile gibidir

Türkiye'yi hafife
alanlar hata etti

10 OcakÇalışan Gazeteciler Günü nedeniyle
basın mensuplarıyla kahvaltıda buluşan Avcı-

lar Belediye Başkanı Turan Hançerli, ilçe gündemine
ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Avcılar Beledi-
yesi eski Başkanı Handan Toprak döneminde yapı-
lan çöp ihalesi ve üstlenilen ciddi borçların geride
kaldığını anlatan Hançerli, “Belediyeyi yaklaşık 1 mil-
yar gibi bir borç yükü ile devraldık. Belediyemizin
bütçesi ise 250 milyon lira. Reel gerçekleşen
bütçemiz 270 milyon lira. Aldığımız borç yü-
künün  üzerine bir kuruş borç yüklemedik,
aksine 2019 yılında artı verdik.  Şu anda 700
milyonun altına düşen bir borcumuz var. Bir
sürü alacaklıdan indirim yapmasını istedik.
Çok ciddi bir gelişme kaydettik. Avcılar Bele-
diyesi’nin geleceği parlak, önümüz açık” dedi.

BORÇ 700 MİLYONUN ALTINA DÜŞTÜ

ç

HEMEN HERKESIN
DOGASI BOZULDU!

YIL: 15      SAYI: 4489   12 OCAK 2020 PAZAR www.gazetedamga.com.tr               FİYAT: 75 Krş

İstanbul Teknik Üniversitesi’ne devredilen Doğa Koleji önünde toplanan bir grup veli, öğretmenler ve
diğer personelin hala maaşını alamadığı gerekçesiyle basın açıklaması yaptı. Veliler adına açıklama
yapan Nurcan Tanır, “Öğretmenler de öğrenciler de mutsuz. Hemen herkesin doğasını bozdular” dedi

AVCILAR BELEDİYESİ ESKİ BAŞKANI HANDAN TOPRAK DÖNEMİNDE YAPILAN USULSÜZ ÇÖP İHALESİ TARİHE KARIŞTI

Geçmiş dönemde yapılan çöp ihalelerin-
den eser kalmadığını da kaydeden Han-

çerli, “Açık ve net ifade etmek gerekirse bizden
önce yapılan ihalelerde yapılan işi, bugün yarı fi-
yatına yaptırıyoruz. Yani 3 milyona yakınken yapı-
lan işin masrafı bugün 1,5 milyonu geçmiyor”
diye konuştu. Göreve geldiklerinde 3 ay ve daha
uzun süredir ödenmeyen çalışan maaşlarının 

hepsinin ödendiğini de anlatan Hançerli, “Biz 
göreve geldiğimizde 3 ay ve üzeri maaş 
alacakları vardı. Bunların hepsini verdik. 5-6
yıldır biriken ek ödemelerle ilgili ciddi yol 
katettik. Ağır bir yükün altına girdik. Hacizlerle
mücadele ettik ama hepsini atlattık. Artık ayağa
kalktığımızı ve koşmaya hazır olduğumuzu
söyleyebilirim” ifadelerini kullandı.

ÇÖP İHALESİNDE GİDER AZALDI
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ALİ TArAKCI

HAber

Gazetemizin geçmişte sıklıkla gündeme getirdiği
Avcılar'daki çöp ihalesi tarihe karıştı.
Belediyenin fahiş fiyatlardan ve maddi 
yüklerden kurtulduğunu anlatan Belediye
Başkanı Turan Hançerli, “Bizden önce yapılan
ihaleledeki işi, bugün yarı fiyatına yaptırıyoruz.
Yani  eskiden aylık 3 milyona yakın bir
maliyetle yapılan işin masrafı bugün 1,5 
milyonu geçmiyor” ifadelerini kullandı.

İSTANBUL SALLANDI!
İstanbul  dün saat 16:38’de 4.8 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. AFAD ve Kandilli
Rasathanesi’nin ilk belirlemelerine göre deprem Marmara Denizi’nde gerçekleşti.
Yerin 16 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem korku ve panik yarattı

Vatandaşları korkutan
deprem sonrası İstan-

bul Valisi Ali Yerlikaya bir
açıklamada bulundu. Yerli-
kaya açıklamasında şu ifade-
leri kullandı; “Marmara
Denizinde başta istanbul
olmak üzere çevre illerde his-

sedilen Kandilli Rasathanesi
verilerine göre 4.7 büyüklü-
ğünde bir deprem meydana
gelmiştir. Bilgi vermeye devam
edeceğim. Olumsuz bir
durum söz konusu olduğunda
vatandaşlarımız acil durum
hatlarını arayabilir.” 

ç Deprem sonrası, İs-
tanbul Büyükşehir Be-

lediyesi (İBB) Başkanı
Ekrem İmamoğlu, Twitter
hesabından bir açıklama
yaptı. İmamoğlu, şunları be-
lirtti: “Marmara Denizi Si-
livri Açıklarında 16 km

derinlikte, 4.8 büyüklüğünde
meydana gelen deprem son-
rası AKOM koordinasyo-
nunda tüm ekiplerimiz görev
başında, şu ana kadar ekiple-
rimize iletilen olumsuz bir
durum söz konusu değil. İs-
tanbul'umuza geçmiş olsun.” 
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VALİ YERLİKAYA AÇIKLAMA YAPTI İMAMOĞLU: OLUMSUZ BİR DURUM YOK

4.8
ŞİDDETİNDE

DEPREM

Bayrampaşa Belediye Baş-
kanı Atila Aydıner,  ‘Sıfır

Atık’ projesi kapsamında 10 çuval
plastik atık biriktiren Bayrampaşalı
Sueda ve İlayda Ünal kardeşlere
bu duyarlılıklarından dolayı teşek-
kür belgesi verdi. “Gençler bizim
geleceğimizdir” diyen Aydıner,
“Her iki evladımızda herkese örnek
olacak çok güzel bir işe imza attı-
lar. Çevremiz için Bayram-
paşa için yarınlarımız için
bu duyarlılığın 
artarak devam
etmesini temenni
ediyoruz”
ifadelerini
kullandı.
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Halk eski sisteme
dönmek istiyor

'Geleceğin Türkiyesi İçin İyileştirilmiş
ve Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem

Paneli'ne katılan İYİ Parti Genel Başkanı
Meral Akşener, “Son anketlere göre bu ülkenin
yüzde 64’ü artık parlamenter sisteme dönmek
istiyor” dedi. Akşener, şu ifadeleri kullandı;
“Millete yalan söylendi ve referandum geçti.
Bu iyileştirme ve güçlendirme meselesini neden
dilimizden düşürmüyoruz. Anketçiler ‘Bu sis-
temden memnun musunuz değil misiniz?' diye
sormuyorlardı.  Ama artık soruluyor. Son an-
ketlere göre bu ülkenin yüzde 64'ü artık parla-
menter sisteme dönmek istiyor. AK Parti'ye
evet verenlerin de yüzde 20'si parlamenter sis-
teme dönüş için fikir bildiriyor.”
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Türkiye'de işsizliğin vahim bir
boyuta ulaştığını söyleyen

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve
Parti Sözcüsü Faik Öztrak, “İflaslar
alıp başını gitmektedir, millet borç
yükü altında ezilmektedir. Bugün
2019 Ekim ayına ait işsizlik rakamları
yayınlandı. TÜİK tarafından makyaj-
lanan verilerle dahi artık gizleneme-

mektedir işsizlik.
TÜİK'in verile-
rine göre insan-
larımız iş
aramaktan vaz-
geçiyorlar.Ekim
ayında çalışma
yaşına gelen her
100 kişiden sa-
dece 9’u iş ara-
mış” dedi. 
I SAYFA 7
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Millet iş aramaktan
bile vazgeçer oldu

İstanbul Büyükşehir Beledi-
yesi’nin düzenlediği Kanal İs-

tanbul Çalıştayı'nda konuşan Prof.
Dr. Ahmet Vefik Alp, kanal projesinin
İstanbul'u yok edebileceğini söyledi.
Alp, “2011 yılından beri bu projeye
karşı olduğumu bulunduğum her
platformda ifade ediyorum. Bugün
de karşı olduğumu söylüyorum.

Kanal İstan-
bul'un yapılması
demek İstan-
bul'un yok ol-
ması demektir.
Bu proje Taran-
tula filmi gibi
koca bir şehri
yiyip bitirebile-
cek bir projedir”
diye konuştu. 
I SAYFA 5
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Kanal yapılırsa 
şehir yok olabilir!

Bağcılar Belediyesi ve Medipol
Üniversitesi İletişim Fakültesi

işbirliğiyle üniversite öğrencileri ara-
sında düzenlenen anketle belirlenen

2019 yılının
haber kahraman-
ları, en başarılı
muhabir, köşe
yazarı ve televiz-
yon programcıla-
rına, görkemli bir
törenle ödülleri
verildi. I SAYFA 4
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Bağcılar’da ödül gecesi

Gençler bizim
geleceğimizdir

İETT Çin nüfusu
kadar yolcu taşıdı

İETT Çin nüfusu
kadar yolcu taşıdı

İETT Çin nüfusu
kadar yolcu taşıdı

İETT Çin nüfusu
kadar yolcu taşıdı

İETT Çin nüfusu
kadar yolcu taşıdı

İETT Çin nüfusu
kadar yolcu taşıdı

İETT Çin nüfusu
kadar yolcu taşıdı

İETT’ye bağlı otobüs, Met-
robüs ve tramvay hatlarında

2019’da Çin nüfusu olan 2 milyara
yakın yolcu taşındı. 6 bin 274 araçla
yapılan 18 milyon 498 bin seferle,
aya 629 kez gidip  gelecek kadar
uzun yol kat edildi. I SAYFA 8
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Kadıköy'de bir yangına giden polis ve itfaiye
ekipleri, yangın çıkan dairede yaşayan 26 yaşın-

daki genci yaşadığı yerin arka bahçesinde yaralı halde buldu.
Hastaneye kaldırılan yaralı genç hayatını kaybetti. I SAYFA 3
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ESRARENGİZ ÖLÜM

Deliler kadar akıllı olmalıyız!
İstanbul'da 2008 yılında ihtiyaç sahiplerine destek
olmak için “Deliler” adlı kahvehanede başlatılan

iyilik hareketi gün geçtikçe büyüyor. I SAYFA 9
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Meral
Akşener

Numan Kurtulmuş

Faik Öztrak

Ahmet Vefik Alp

Hançerli, ayrıca belediye binasının ilçedeki
huzurevi binasına taşınacağını ve mevcut
huzurevinin üçte birinin yine olgun yaştaki
vatandaşların kullanımına bırakılacağının
bilgisini paylaştı. Hançerli, “2020 bizim

koşmaya hazır olduğumuz yıl olacak” dedi.

AVCILAR ESKI COP
IHALESINI COPE ATTI

BELEDİYE
TASARRUF
YAPMAYA
BAŞLADI

İstanbul 4.8 şiddetindeki
depremle beraber dün
tam 65 kere sallandı
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Çarşı Migros Karşısı 

SABAH kalk, bebeğin altını de-
ğiştir, mamasını ver, hemen
giyin, makyaj yap, saçını yap,

çocuğu bakıcıya ya da annene bırak sonra
koştur koştur servise ya da metrobüse
yetiş... Erkekler için de durum farklı değil;
sabah kalk, traş ol, duş yap, eşin çolukla
çocukla uğuraşıyorken sen gömleğini ütü-
lemeye çalış, sonra giyin hemen evden
çık... Ter kokuları içinde bir yolculuk yap-
tıktan sonra işe git... Ofiste kaldığınız 8
saat (mesailerle 10 saat) içerisinde patro-
nun beyin yakan istekleri, arkadaşlarının ya
da arkadaş sandıklarının arkandan konuş-
maları, entrikalar; yetiştirmek için çabala-
dığın projeler... Hayatın ve iş yaşamınızın
stres dolu anları sizi o canınızdan edebilir. 

Kanser türleri neler?

Men's Health'in haberine göre, aşırı iş
stresi sadece beyninizi yakmakla kalmı-
yor... Preventive Medicine’da yer alan yeni
bir araştırmaya göre, iş stresi altındaki er-

keklerde belirli kanser türlerinin oluşma ih-
timali daha yüksek. Kanser teşhisi konul-
muş 3.103 erkek ile kontrol grubunda
bulundurulan 512 erkek üzerinden gerçek-
leştirilen araştırmada, bilim insanları, uzun
süre iş stresine maruz kalmanın akciğer,
kolon, mide ve rektum kanseri gibi belirli
kanserler türlerine yol açabileceği sonu-
cuna vardılar. Daha da önemlisi, kanser ile
iş stresi arasındaki bağlantı, 15-30 yıldır iş
stresi ile boğuşan erkeklerde daha kuvvetli
oluyor. Stresli işlerde 15 yılın altındaki sü-
relerde çalışan kişilerde ise kanser riski ar-
tışı ile çevresel stres arasında bir ilişki
bulunmuyor.

Kötü çalışma koşulları

Söz konusu çalışmada, stres seviyesi en
yüksek meslek dalları arasında itfaiyecilik,
endüstriyel mühendislik, uzay mühendis-
liği, işçilik, araç ve demir yolu tamirciliği
sayılıyor. Fakat birçok meslek dalında, aşırı
strese neden olabilecek birçok faktörün de

bulunduğunu belirtelim. Katılımcıların en
çok şikayet ettikleri şeyler ise mesai saatle-
rinin uzunluğu, parasal sıkıntılar, iş güven-
sizliği ve kötü çalışma koşulları bulunuyor.
Şimdilik iş stresini yok etmenin etkin bir
yolu yok ancak kafanıza fazla takmama-
nızı hayatı akışına bırakmanızı tavsiye 
ediyoruz.

Sık sık bayılma durumu yaşayan biri mutlaka bir kardiyoloji uzmanına görünmeli. Çünkü ritim
bozukluğu, kapak hastalıkları ya da kalp kası hastalıkları bayılma ile kendini gösterebiliyor

ZEYNEP VURAL

B eynin kan akımının ya da oksi-
jenlenmesinin geçici olarak
azalması sonucu gelişen ve ge-

çici şuur ile duruş kaybı olarak tanım-
lanan 'bayılma' bir hastalık değil, altta
yatan bir nedenin görünen yüzü. Çoğu
sinirsel kaynaklı olsa da, bayılma aynı
zamanda hastalık habercisi de olabili-
yor. Acıbadem International Hastanesi
Kardiyoloji Uzmanı Dr. Egemen
Duygu bayılmanın ciddi kalp hastalık-
larından da kaynaklanabileceği uyarı-
sında bulunarak, “Örneğin bazı kalp

hastalıkları sadece tekrar eden bayılma
ataklarıyla sinyal verebiliyor. Bu du-
rumda mutlaka kalp kontrolü yaptır-
mak yaşamsal önem taşıyor”
uyarısında bulundu. 

Ritim bozukluğu olabilir

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Egemen
Duygu ritim problemlerinin bayılma-
nın sık görülen nedenleri arasında yer
aldığını belirterek, “Özellikle normal-
den çok yavaş ya da tam tersi olarak
çok hızlı çalışan bir kalp normal kan
basıncını koruyamıyor ve bu nedenle
beyin akımı da bozulabiliyor. Bunun

sonucunda da bayılma gerçekleşiyor”
dedi. Ritim bozukluğu kalpte başka
hiçbir problem olmadan sadece fazla
çay, kahve tüketimi, uyku bozukluğu,
stres ile anemi gibi nedenlerden kay-
naklanabiliyor. Altta yatan etkenler or-
tadan kaldırıldığında kalpteki ritim de
düzene giriyor. Ciddi ritim problemle-
rinde de genellikle kalp pili ya da ICD
denilen özel cihazlar tedavi için gerekli
olabiliyor. 

Kapak hastalıklarını gösterir

Kalp kapak hastalıkları da bayılma ile
kendini belli edebiliyor. Doğumsal ne-

denler, çocuklukta geçirilen ateşli ro-
matizmal hastalık ve bağ dokusu has-
talığı sonucu kalp kapak hastalıkları
gelişebiliyor. Bunların yanı sıra yaşa
bağlı olarak da kapaklarda dejeneras-
yon olabiliyor. Özellikle aort kapak
darlığında kan akımının engellenmesi
nedeniyle beyin kanlanması azalabili-
yor ve bunun sonucunda bayılma geli-
şebiliyor. Bu durum genellikle kapak
hastalığının ileri derecede olduğuna
işaret ediyor. Kalp kası hastalıkları da
bayılmalara yol açabiliyor. Özellikle
ritim bozukluğu ya da kalp içinde çıkış
yolu tıkanmalarıyla ilgili olabiliyor. 

Bayılma tekrarlıyorsa, 
Bayılma sırasında göğüs ağrısı ve çarpıntı hissinin oluşuyorsa,
Bilinen bir kalp hastalığı varsa,
Kalp hastalığı açısından yüksek risk mevcutsa (sigara, yüksek
tansiyon, diyabet, yüksek kolesterol öyküsü olan)
Ailede kalp hastalığı ve ani ölüm öyküsü varsa.

BUNLAR VARSA DOKTORA GİDİN

Metropol hayatının koşturmacası, hep bir
yerlere yetişme telaşı iş yerinde patronun

anlamsız istekleri, "Maaşımı albilecek
miyim?" korkusu, işten atılma endişesi...
Tüm bunlarla mücadele ederken bir işin

vermiş olduğu yoğun stres hayatınıza
malolabilir. Stres sizi kanser edebilir 

Stres dolu işiniz sizi 
KANSER YAPABİLİR!

Fıtıkta manuel tedavi
BEL ve boyun fıtıkları günümüzde ol-
dukça sık görülen deyim yerindeyse en
moda hastalıklar biri... Bu hastalıklar için

çeşitli tedavi yöntemleri bulunuyor. Medicana Bah-
çelievler Hastanesi Fizik Tedavi Uzmanı Dr. Hasan
Hüseyin Yıldız, bel ve boyun fıtıklarında manuel
tedavi hakkında önemli bilgiler verdi.

Doğu tıbbı mucizesi

Yıldız, "Manuel tedavi bir fizik tedavi yöntemidir ve
genellikle elle uygulanır. Manuel tedavi yıllarca batı
ve doğu tıbbında uygulanmış etkinliği kanıtlanmış
bir tedavi yöntemidir. Hatta doğu tıbbında manuel
tedavi uygulaması daha eskilere dayanmaktadır.
Ülkemizde son zamanlarda uygulanmaya başlan-
mış olmasına rağmen başarılı sonuçların alındığı
bir tedavi yöntemidir. Manuel Tedavi yöntemi ile
bel boyun fıtıklarında ve eklem ağrılarında muciz-
evi iyileşmelerin olduğu bir tedavi yöntemidir. Te-
davinin sonuçları karşısında hasta bir anda
ağrılarından kurtulmakta ve mutlu bir şekilde evine
gitmektedir" dedi.

Herkese uygulanabilir mi?

"Manuel tedavinin uygulanmadığı durumlarda var-
dır" diyen Yıldız, "Doktorun yapmış olduğu mua-
yene ve tetkikler sonucunda manuel tedavinin
uygulanıp uygulanmayacağına hastanın doktoru
karar vermektedir. Uygulamayı da hastanın dok-
toru yapmalıdır. Oluşabilecek komplikasyonları ön-
leme açısından uzman kişilerin yapması ve yapan
kişinin de doktor olması çok önemlidir" diye ko-
nuştu.

Kaç seans yapılmalı?

Dr. Hasan Hüseyin Yıldız, manuel tedavinin kaç
seans uyglanması gerektiği ile ilgili şu açıklamaları
yaptı: "Bazen bir seansta bazen bir kaç seansta
hastanın ağrılarının geçtiğini gözlemledik. Fizik te-
daviyle birlikte genellikle 3-5 seans arasında uygu-
lamaktayız. Bizim şimdiye kadar uyguladığımız
tedavilerde hasta memnuniyeti çok iyi seviyelerde-
dir. Burada şu husus çok önemlidir. Manuel teda-
viyle omurgada ve eklemlerdeki bloklar çözülmeli,
dislokasyonlar düzeltilmeli, dokular rahatlatılmalı
bundan sonra diğer tedavi yöntemleri uygulanma-
lıdır. Bloklar ve dislokasyonlar çözülmeden yapılan
tedavilerde hastanın ağrılarında biraz azalma ol-
makta fakat sonra tekrar başlamaktadır. Bu yüzden
bir çok hasta bize değişik tedaviler uygulandı fakat
ağrılarım geçmedi diye şikâyette bulunmaktadır." 

KÜÇÜKÇEKMECE Belediye-
si'nin sağlık söyeşileri kap-
samında bu defaki konuğu

Diyetisyen Emine Sezen oldu. Sezen,
yeterli ve dengeli beslenme konu-
sunda önemli bilgiler verdi. Sefaköy
Kültür ve Sanat Merkezi’ndeki söyle-
şiye katılan Sezen, yeterli ve dengeli
beslenmenin sağlığın temeli olduğunu
söyledi. Emine Sezen, “Beslenme
açlık duygusunu bastırmak ve canımı-
zın çektiğini yemek değildir. Bilinçli
yapılması gereken bir davranıştır.
Besin öğelerini yeterli derecede al-
mazsak yetersiz beslenme oluşur. Bu
nedenle bütün yiyecek gruplarından
dengeli bir şekilde almak gerekir” di-
yerek devam etti.

Pekmez yiyin

Temel yedi besin grubundan da eşit
miktarda ve fazla olmamak kaydıyla

alınması gerektiğini belirten diyetisyen
Sezen bunları, ‘Süt, Yoğurt, Et,
Ekmek, Sebze, Meyve, Şeker’ olarak
sıraladı. Şekeri hayatımızdan tama-
men atmamız gerektiğini belirten

Sezen, tatlılar yerine pekmez yenebile-
ceğini ifade etti. Sezen, şekerin fazla-
sının insülin seviyesini ve dolayısıyla
açlık hissini arttırarak fazla kalori alı-
mına neden olduğunu söyledi.

Sağlığın temeli
yeterli beslenme
Sağlığın temeli
yeterli beslenme
Sağlığın temeli
yeterli beslenme
Sağlığın temeli
yeterli beslenme
Sağlığın temeli
yeterli beslenme
Sağlığın temeli
yeterli beslenme



O lay, Rasimpaşa Mahallesi İzzet-
tin Sokak'ta saat 00.00 sırala-
rında 5 katlı apartmanın 4'üncü 

katında henüz bilinmeyen bir nedenle yan-
gın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sa-
yıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. 
İtfaiye ekipleri dairede çıkan yangını kısa 
sürede söndürülürken dairede bir süre so-
ğutma çalışması yaptı. 

Arka bahçede yaralı bulundu 

Ekiplerin çalışması esnasında bir apart-
man sakini, yangın sırasından arka bah-
çeye birisinin atladığını söyledi. Polis ve 
itfaiye ekipleri apartmanın arka bahçesini 
kontrol ettiklerinde yangın çıkan dairede 
yaşayan 26 yaşındaki Oğulkan Soner E. 
adlı bir kişiyi yaralı halde buldu. İlk müda-
halesi olay yerinde yapılan 26 yaşındaki 
genç, sedyeye konularak ambulansa ta-
şındı. Sağlık ekipleri tarafından Haydar-
paşa Numune Eğitim ve Araştırma 
Hastanesine Oğulkan Soner E. hastanede 
yapılan tüm müdahalelere rağmen kurta-
ramadı. 

Boynunda kan vardı 

Asayiş Şube Müdürlüğü ve Olay Yeri İn-
celeme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler 
evinin içerisinde yaklaşık iki saat delil araş-
tırma yaptı. Ekiplerin incelemelerin ardın-
dan çevredeki vatandaşların olayla ilgili 
bilgisine başvururken yangının çıktığı daire 
tamamen kullanılmaz hale geldi.  Polis 
olayın bir cinayet olup olmadığı üzerine 
çalışmasını sürdürürken ölen Oğulkan 
Soner E.'nin çıplak olduğu ve boyun kı-
sımlarında kan olduğu öğrenildi.
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ESENYURT'TA gece yarısı düzenlenen 
operasyonda çok sayıda suçtan hakla-
rında işlem yapılan 3 kişi, biri kalaşni-

kof olmak üzere 4 ayrı silahla yakalandı. 
Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro 
Amirliği ekipleri, Mevlana Mahallesi 1990. So-
kak’ta gece yarısı şüpheli olduğu değerlendirilen 
bir otomobili görünce güvenlik önlemlerini ala-
rak yaklaştı. Sürücü aracı çalıştırarak kaçmak is-
tedi.  Durdurulan araçtaki sürücü ve iki kişi 
indirildi.  Yapılan aramada araçta kalaşnikof 
tüfek, biri otomatik biri pombalı olmak üzere 2 
tüfek ve bir tabanca olmak üzere toplam 4 silah 
bulundu. Polis yaptığı incelemede şüphelilerin; 
yağma, uyuşturucu, ateşli silahlar kanununa 
muhalefet, yaralama gibi 17 ayrı suç kaydı bulu-
nan M.K., aynı suçlardan 7 ayrı kaydı bulunan 
E.B. ile yaralama, uyuşturucu kullanma, hırsızlık 
gibi 8 ayrı suç kaydı bulunan E.A. olduğunu be-
lirledi. 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.  

SUÇ MAKİNELERİ  
YAKAYI ELE VERDİ

ATAŞEHİR TEM Otoyolu Ankara isti-
kametinde iki  otomobilin çarpışma-
sıyla meydana gelen trafik kazasında 

4 kişi yaralandı. Kaza, Ataşehir TEM Otoyolu 
Ankara istikametinde saat 22.15 sıralarında mey-
dana geldi. İddiaya göre, Ankara istikametine 
ilerleyen bir otomobil aynı istikamette ilerleyen 
başka bir otomobile çarptı. Otomobil, çarpması-
nın ardından yolun sağ tarafında bulunan top-
rak alana çaparak durabildi. İhbar üzerine 
itfaiye,sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.  Kazada 
yaralanan 4 kişi,olay yerinde yapılan  ilk müda-
halenin ardından ambulanslarla çevredeki hasta-
nelere kaldırıldı. TEM Otoyolu'nda kaza 
nedeniyle kısa süreliğine trafik oluştu. Kazaya 
karışan ootmobillerin çekiic yardımıyla kaldırıl-
masının ardından trafik normale döndü. Polis 
kaza ilgili soruşturma başlattı.

ATAŞEHİR’DE 
KORKUNÇ KAZA

KAĞITHANE'DE Recep G. elindeki si-
lahla yeğeni Mustafa G.'nin dükkanını 
bastı. Dükkanda çıkan kavgada araya 

giren komşu Hatice S., silahın kabzasıyla başın-
dan yaralanırken, saldırgan Mustafa G., polis 
ekiplerince gözaltına alındı. Olay, saat 17.00 sıra-
larında Kağıthane Talatpaşa Mahallesi Sultan 
Şah Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, ara-
larında uzun suredir husumet bulunan Recep 
G., elindeki silahla yeğeni Mustafa G.'nin dükka-
nını bastı. Mustafa G.'nin dükkanda olmaması 
üzerine Recep G., yeğeni Mustafa G.'nin eşi 
Nurcan G.'ye, Mustafa G.,'nin nerede olduğunu 
sordu. Bunun üzerine istediği cevabı alamayan 
Recep G., Nurcan G.'ye saldırdı. Saldırı sıra-
sında dükkanda bulunan mahalle sakini Hatice 
S., ayırmak için araya girdi. Recep G., elindeki si-
lahın kabzasıyla araya giren Hatice S.'yi başına 
vurarak yaraladı. Mahalle sakinlerinin ihbarı 
üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekibi sevk 
edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı 
Hatice S.,'yi ambulansla hastaneye kaldırdı. Sal-
dırganı olay sırada yoldan geçen emekli bir polis 
yakalayıp silahına el koydu. Daha sonra gelen 
polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Recep 
G., polis merkezine götürüldü.  

AMCA YEĞEN  
BİRBİRİNE GİRDİ

BAŞAKŞEHİR, Pik Dökümcüler Sanayi Site-
si'ndeki bir iş yerinde, çalışma sırasında hava 
tankında bilinmeyen bir nedenle patlama 
meydana geldi. Olayda iş yerinde bulunan iş-
yeri sahibi Fatih Çelik ile Rahmi Atalay ve 
Hakan Özcan isimli iki çalışan yaralandı. 
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekip-
leri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan 
ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çev-

redeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan iş-
yeri sahibi Fatih Çelik yapılan müdahalelere 
rağmen hayatını kaybederken, diğer yaralıla-
rın tedavileri devam ediyor. 

Test esnasında kazan patladı 

Başakşehir Kaymakamı Uğur Turan olayla ilgili 
yaptığı açıklamada, "Yangın haberini aldıktan 
kısa bir süre sonra Pik Dökümcüler Sanayi Si-

tesi'nde patlama olduğunu öğrendik. Tank ima-
latı yapan bir işyerinde test yapılırken, bir ka-
zanın patladığı ifade ediliyor. Aynı zamanda 
çalışan ve işyeri sahibi olan kişinin de yaralan-
dığı ve hayati tehlike kaydıyla hastaneye kaldı-
rıldığını biliyoruz. 2 kişinin de şok geçirerek 
yaralandığı ifade ediliyor. Hastaneye kaldırılan 
işyeri sahibi vefat etti. Başımız sağ olsun. Allah 
bir daha böyle kazalar göstermesin" dedi. DHA

İşyerinde can verdi! 

KADIKÖY'DE 7 katlı bir apartmanın 
bodrum katındaki elektrik pano-
sunda çıkan yangın nedeniyle apart-
manda mahsur kalan 11 kişi 
kurtarılırken dumandan etkilenen 
2'si çocuk 4 kişi hastaneye kaldırıldı. 
Zühtüpaşa Mahallesi 1.Hatboyu So-
kak'ta saat 22.30 sıralarında yangın 
çıktı.  Sokak üzerindeki 7 katlı bina-
nın bodrum katındaki elektrik pano-
sunda henüz bilinmeyen bir nedenle 
yangın çıktı. Yangında ortaya çıkan 
yoğun duman kısa sürede binayı 
sardı. İhbar üzerine çok sayıda it-
faiye, sağlık ve polis ekipleri sevk 
edildi. Kadıköy ve Erenköy İtfaiye 
ekipleri yangına müdahalesiyle yan-
gın söndürüldü. Binayı saran duman 
nedeniyle apartmanın üst katlarda 
mahsur kalan 11 kişi itfaiye erleri 
tarafından kurtarıldı. Kurtarılanların 
arasında evcil hayvanların olduğu 
görüldü. Dumandan etkilen 2'si 
çocuk toplam 4 kişi ambulansla 
hastanelere kaldırıldı. 

Alevler içinde 
yaşam savaşı 

ESRARENGIZ OLUM
Kadıköy’de bir yangına giden polis ve itfaiye ekipleri, yangın çıkan dairede yaşayan 26 yaşındaki genci  
yaşadığı yerin arka bahçesinde yaralı halde buldu. Hastaneye kaldırılan yaralı genç hayatını kaybetti

Başakşehir sanayi sitesindeki işyerinde hava tankı patladı. Patlamada işyeri sahibi ölürken, 2 çalışan yaralandı

Ümraniye’de silahlar konuştu

1 KİŞİNİN gözaltına alın-
dığı olayla ilgili soruşturma 
devam ediyor. Olay, saat 

14.30 sıralarında Esenkent mahallesi 
Hoca Nasreddin Caddesi üzerinde 
meydana geldi. İddiaya göre, burada 
mermer satan Cüneyt Pınar, iş yerinin 
önüne malzeme koymasından dolayı 
komşularıyla tartıştı. Tartışma kısa 
süre sonra kavgaya dönüştü. Kav-
gada Cüneyt Pınar, silahla yaralandı. 

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağ-
lık ekipleri sevk edildi. Yaralı Pınar, ilk 
müdahalesi olay yerinde yapıldıktan 
sonra ambulansla hastaneye kaldı-
rıldı. Polis ekipleri, silahla birlikte 1 ki-
şiyi gözaltına aldı.  

Polis soruşturma başlattı 

Yaralanan Cüneyt Pınar'ın kardeşi 
komşusunun işyerine gelerek tehditler 
savurdu. Bu sırada işyerinde bulu-

nanlar ile yaralının kardeşi arasında 
gerginlik yaşandı. Polis ekiplerinin 
araya girmesiyle gerginlik sona erdi. 
İşyerinde çalışan Umut Pınar, “Bizim 
işyerinin önüne malzeme koydular. 
Biz de birkaç kez malzemeleri almala-
rını söyledik. Dayım aşağıya indi. 
Kavgada bir kişi dayıma 3-4 el ateş 
etti. Bacağından ve karnından vu-
ruldu. Hastaneye götürüldü" dedi Po-
lisin olayla ilgili soruşturma sürüyor.  

Ümraniye'de mermer satışı yapan bir işyeri sahibi ile inşaat malzemesi satan işyeri sahibi  
arsında malzeme koyma nedeni ile çıkan kavgada 1 kişi silahla ağır yaralandı

ÜMRANİYE Atatürk Mahallesi 
Martı Sokakta bulunan 2 katlı 
evde saat 10.30 sıralarında 

henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. 
Oğluyla birlikte yaşayan 81 yaşındaki Ayşe 
Turan'ın kaldığı 2 katlı binadan yükselen 
dumanları görenler durumu itfaiye ve sağ-
lık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar 
üzerine olay yerine gelen polis ekipleri 
çevre güvenliğini alarak itfaiye ekiplerinin 
gelmesi beklendi. Yangın sırasında yaşlı 
kadını evde olduğu ve dışarı çıkmadığı öğ-

renildi. Bunun üzerine polis ve vatandaşlar 
eve girerek kadını çıkarmaya çalıştı. Evini 
bırakmak istemeyen Turan'ı polis ekipleri 
dışarı çıkartarak sağlık ekiplerine teslim 
etti. Yangın büyümeden itfaiye ekipleri ta-
rafından söndürüldü. İlk müdahalesi am-
bulansta yapılan kadının durumunun iyi 
olduğu öğrenildi. 

Sağlık ekiplerine teslim ettik 

Görgü tanığı Yakup Kara, "Bir anda du-
manlar yükseldi. Evde tekti. Arkadaşlarla 

içeri girdik çıkarmaya çalıştık. Valla inat 
etti çıkmamak için. Ama çıkardık sağlık 
ekiplerine teslim ettik" dedi.

ÖLÜMDEN DÖNDÜLER
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B
e yazacağımı düşünürken birden ak-
lıma sizlerle daha önce paylaştığım
'Kırmızı Orospu' adlı yazımda geçen

kelimeler aklıma geliverdi. ''Her şey mide
bulandırıcı, Bir sokaktan kendiminkine nasıl
geçmeliyim, hangi yanlışın gururuna gitme-
liyim? Bu neyin intikamı? gibi...

Orospu kelimesini bile içine sindirenlerin
"Benim saten vücudum hiç bir kadında" yok
diyen Kırmızı Orospu adlı kitaptaki gibi Ar-
dahan için çalışan Ardahan Dernekler Fede-
rasyonunun 'Güçlü Bir Ardahan Lobisi'
adına yapılan çalışmalarını, "Ben olmadan
nasıl yaparlar?!!" düşüncesiyle engellemek

adına, ipliğinin pazara çıkarılacağından Bi
haber küçük beyinlerinin akıl edemediğin-
den kendileri değil, başkalarının yani bul-
dukları yeni danışmanlarının ağzıyla
yazılmış mesajlarla kudurmuş bir köpek mi-
sali sağa sola saldırıyor.

Hakkımda kimin ne konuştuğu pek de
dert değil aslında. Neticede insan hazmede-
mediğini kusar.. Aynı Kırmızı Orospunun ki-
tabına konu olan kustuğu gibi. Ama sabır
da bir yere kadardır.. İnsan biraz haddini
bilmeli. Bilmeyene de bildirirler zira..

Oysa herkes benim Ardahan sevdalısı ol-
duğumu bilir. Hatta bu uğurda neredeyse
canımdan oluyordum.. Bizi engellemek iste-
yenlere inat ARDAFED adıyla Ardahan
adına çok önemli çalışmalara imza attık.

Namus insana ait bir kav-
ramdır. Neden duyunca aklımıza 'KADIN'
gelir? Üstelik de çevremizde namusunu
kaybetmiş onca 'ERKEK' varken!. Aynı, ge-
celeri içki şişesine sarılıp mesaj çekenler
gibi...

Ardahan Dernekler Federasyonu Genel
Başkanı olarak Olağanüstü Genel Kurul Ka-
rarı dahil bir çok kez toplantıya çağırmama
rağmen bir, iki kişi dışında hiç kimse gel-
medi. O kadar yüreksizler ki; 'Gelin ben

aday olmayacağım, toplanalım biriniz aday
olup, devralın' dememe rağmen kimse gel-
medi. Bu sizce normal bir davranış mı?.

Kırmızı Orospuya göre Ben, kişisel
egomu tatmin ediyormuşum. Sizler boş iş-
lerle uğraşıp çalışıyor görünmek için orda
burda abuk subuk pozlar verirken biz AR-
DAFED olarak başta, 4 Ardahan Tanıtım
Günleri, Bal Festivali, İstanbul, Kocaeli,
İzmir, Ankara, Ardahan'da toplantılar
yapma, Ardahan'a Baro kurulmasına katkı
sunma, futbol turnuvaları gibi onca etkinlik-
ler, ziyaretler, federasyona üye dernek sayı-
sını arttırmak, Ardahanlı üniversite
öğrencilerimize burs verip, diğer bir çok işi-
mizde ki gibi bu etkinlikte de belge, bilgi ve
makbuzlarını da kamuoyuna ibra ettik..

Ve ben hala iki kongre gerçekleştirmiş ve
KANUNEN ARDAHAN DERNEKLER
FEDERASYONU GENEL BAŞKANIYIM..

Kişi karşısındakini kendisi gibi bilir. Ken-
dileri oyuncu oldukları için herkesi  oyuncu
olmakla suçluyorlar.

Mükemmellik vicdandadır. Çünkü vicdanı
eksik olan KIRMIZI OROSPU ve diğer iki
ayaklı çakallar gibi başkalarına zarar verir-
ler.

Yazımı değerli devlet adamı İsmet İnö-
nü'nün konumuza uygun bir sözüyle bitir-
mek istiyorum.

'Bir memlekette Namus erbabı en az Na-
mussuzlar kadar cesur olmadıkça  o memle-
ket için kurtuluş yoktur!'

Nokta değil, Virgül..

Nokta değil virgül

MEHMET ALİ ÇATAL

1O cak Çalışan Gazeteciler
Günü dolayısıyla Bağcılar
Belediyesi ve Medipol Üni-

versitesi İletişim Fakültesi, çok anlamlı bir et-
kinliğe imza attı. Bu kapsamda düzenlenen
ankette, üniversite öğrencilerine, 2019 yılında
yayınlanmış hayata dair, insanı umutlandı-
ran mutlu eden, hafızalarına yer etmiş haber-
ler ile gazete ve televizyon dünyasından
dikkat çeken isimlerden hangilerini başarılı
buldukları soruldu. 2 bine yakın öğrencinin
katıldığı ankette öne çıkan isimlerin ödüllen-
dirmek amacıyla “Haberin Kahramanları
2019 Ödül Töreni” düzenlendi. Bağcılar
Wyndham Otel’de gerçekleşen programda
basının duayen isimleri ve mesleğe yeni baş-
layan gazeteciler bir araya geldi. Öte yandan
gecede iş, sanat, spor, siyaset ve medya dün-
yasının önemli isimleri de ağırlandı.

15 Temmuz’daki tutumunuzu
takdir ediyorum

Açılış konuşmasında zorlu şartlarda

görev yapan medyanın 15 Temmuz darbe
girişimindeki tutumunu takdir eden Bağ-
cılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı,
“Bu akşam burada çalışan Gazeteciler
Günü’nü kutluyoruz ama yine bakıyoruz
arkadaşların hepsi yine görev başında.
Her şeyden önce insana hizmet etmenin
yapılan çalışmaların ve olayların objektifle
ortaya konulmasının insanın yorgunlu-
ğunu üzerinden aldığına inanıyorum.
Aynı şekilde canla başla çalışan dostları-
mızın hangi şartlara bu işi yaptığını her-
kes çok iyi biliyor. Özellikle 15
Temmuz’da Türkiye’deki medyanın tutu-
munu ve demokrasiye sahip çıkışını bir
kez daha takdirle karşıladığımı özellikle
ifade ediyorum. ‘Söz konusu vatansa,
bayraksa, ezansa gerisi teferruattır’ mese-
lesini en son 15 Temmuzda en güzel şe-
kilde sergileyenlerin başında medya
mensuplarının ve medya kuruluşlarının
geldiğini bir kez daha belirtmek istiyorum.
Görev başında hayatını kaybeden banın
mensubu kardeşlerimi rahmetle anıyo-
rum.  İnşallah bundan sonraki süreçte in-

sanlık için ve insanların daha güzel bir
hayat ve ülkelerin daha güzel bir demok-
rasi sürecine kavuşması adına haber ya-
pacağınıza inanıyorum ” dedi. Medipol
Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Ali Büyükaslan ise “Bayram ol-
masına rağmen bizi çeken arkadaşlara da
kolay gelsin. Gazetecilik zor zanaat. Sev-
mek zoru kolay kılıyor. Mesleğin icrasında
karşılaşılan zorluklar var ama her ne
olursa olsun bu iş sevgiyle oluyor. Ödül
alanları kutluyorum. Daha güzel haber-
lerde hep beraber olmak dileğiyle saygıyla
sevgiyle sizleri selamlıyorum” diye ko-
nuştu.

Engel tanımayan kahraman 

Gecenin ilerleyen dakikalarında Yılın En
İyi Kalpli Haber Kahramanından Yılın
En İyi Kadın TV Haber Sunucusuna;
Yılın En İyi TV Çevre Programından Yılın
En İyi TV Gündüz Kuşağı Programına
kadar 29 branşta öğrencilerin belirlediği
gazete ve televizyon dünyasının dikkat
çeken isimlerine de ödül verildi. Ödülleri

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağı-
rıcı, Prof. Dr. Ali Büyükaslan, Türkiye Ga-
zeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay
Olcayto, Ak Parti İlçe Başkanı İsmet Öz-
türk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa
Yılmaz, sahiplerine takdim etti.  Sahneye
çıkan Kanal D Ana Haber Spikeri Buket
Aydın, Habertürk TV Programcısı öajdh-
Didem Arslan Yılmaz, ATV Ana Haber
Sunucusu Cem Öğretir, Star Gazetesi Ya-
zarı Nuh Albayrak ve diğer ödül alanlar
kendilerini seçen üniversite öğrencilerine
teşekkür etti. “Yılın En Cesur Haber Kah-
ramanı” ödülüne layık görülen minikler
Berat Yalçın ve Alya Revna Çelik, davetli-
lerden büyük alkış aldı. Engelli kocası ile
tüm zorluklara rağmen hayat mücadelesi
verdiği için “Yılın Engel Tanımayan Kah-
ramanı” ödülünü alan Beyhan Ular, göz-
yaşlarını tutamadı. Libya’da haber
nöbetinde olan TRT muhabiri Elif
Akkuş’un ödülünü ise kardeşi Onur
Akkuş aldı. Görev başında olduğu için tö-
rene gelemeyen gazetecilerin de gönder-
dikleri videolu teşekkür mesajı yayınladı.

Fakir YILMAz
YazıYorsam sebebi Var

Kartal
edebiyatla
buluştu 

kartal Belediyesinin düzenlediği
Kartal Edebiyat Günleri'nin açılı-
şına edebiyatseverler büyük ilgi

gösterdi. Kartal Hasan Ali Yücel Kültür Mer-
kezi ve Kartal Belediyesi Masal Müzesi'nde
düzenlenen organizasyonda, Türkiye'nin sevi-
len yazarları, söyleşi ve imza programları ile
okurlarıyla buluştu. Sadece Kartal'ın değil,
tüm İstanbul'un heyecanla beklediği Edebiyat
Günleri, Kartal Belediye Başkanı Gökhan
Yüksel'in katılımıyla gerçekleşti. Yazın dünya-
sının birbirinden önemli isimlerinin ve kaleme
aldıkları eserlerin okurlarla buluştuğu etkin-
likte hem yetişkinler, hem de çocuk okurlara
yönelik söyleşiler düzenlendi.

Karacan'dan zaman tüneli

Edebiyat tutkunlarının ilgiyle takip ettiği söy-
leşilerin ilki, Kartal Belediyesi Hasan Ali
Yücel Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen
Mertcan Karacan'ın “Zaman Tüneli” oldu.
Söyleşiye özellikle gençler yoğun ilgi gösterdi.
Konuşmasına 9 Ocak'ta 30. ölüm yıl dönü-
münün anıldığı şair Cemal Süreya ile başla-
yan Karacan, daha sonra Nazım Hikmet'ten,
Atatürk'ten, Yusuf Kamil Paşa ve eşi Zeynep
Hanım'dan bahsederek dinleyenleri zaman
tünelinde keyifli bir yolculuğa çıkardı.

Tekin ve romanın hikayesi

Orhan Bahtiyar'ın ardından akşam söyleşile-
rinde sahneye çıkan bir diğer isim yazar Latife
Tekin oldu. Tekin'e, yazar Serkan Türk de mo-
deratör olarak eşlik etti. Karşılıklı soru cevap
şeklinde geçen söyleşide Latife Tekin, katılım-
cılarla kendi hikâyesini paylaştı. Yazarın
küçük yaştan itibaren ilgi ile araştırdığı yoksul,
dışlanmış insanların hikâyeleri ve dayanışma
duygusunu vurguladığı söyleşi de Hasan Ali
Yücel Kültür Merkezi'nde gerçekleşti.

Hepimiz için kıymetli ve değerli

Türkiye'nin sevilen yazarlarını Kartal Beledi-
yesi çatısı altında toplayarak edebiyatseverler
ile buluşturan Kartal Edebiyat Günleri'nin ilk
gününün son konuğu ise sevilen çocuk kitap-
larının yazarı Şermin Yaşar oldu. Kendisini
aileleriyle birlikte dinlemeye gelen minik kitap
kurtları, Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi'ni
hınca hınç doldurdu. Eğlenceli dakikalara
sahne olan etkinlikte yazar Şermin Yaşar,
edebiyat ve hayat üzerine keyifli bir konuşma
gerçekleştirdi. Kartal Belediye Başkanı Gök-
han Yüksel, söyleşisinin ardından yazar Şer-
min Yaşar'a teşekkür ederek plaket takdim
etti. Ardından bir konuşma yapan Başkan
Gökhan Yüksel, “Hem çocukların hem de ye-
tişkinlerin sevdiği, saygı duyduğu edebiyatçı-
mız Şermin Hanım'ı Masal Müzesi'nde de
konuk etmiştik, orada da dinleme şansım ol-
muştu ve çok keyifli bir sohbetti. Kendisine
plaketimizi verip, takdirlerimizi sunmak isti-
yorum. Sevgili konuklarımıza da Edebiyat
Günleri'ni yakından takip ettikleri teşekkür
ediyorum. Edebiyat, sanat ve kültür çok
önemli diyoruz; ama edebiyatın bu kısmın-
daki değerleri dinlemek, bu salonları doldur-
mak hem bizleri hem edebiyatseverleri hem
de edebiyatçıları eminim mutlu ediyordur. İyi
ki geldiniz, iyi ki varsınız” dedi.

Bağcılar gazetecileri
ödüllendirdi
Bağcılar gazetecileri
ödüllendirdi
Bağcılar gazetecileri
ödüllendirdi
Bağcılar gazetecileri
ödüllendirdi
Bağcılar gazetecileri
ödüllendirdi
Bağcılar gazetecileri
ödüllendirdi

Bağcılar Belediyesi ve
Medipol Üniversitesi İleti-

şim Fakültesi işbirliğiyle
üniversite öğrencileri ara-
sında düzenlenen anketle

belirlenen 2019 yılının
haber kahramanları, en

başarılı muhabir, köşe 
yazarı ve televizyon 

programcılarına, görkemli
bir törenle ödülleri verildi

Beylikdüzü hayvanlar 
için mama bağışladı
Beylikdüzü'nde hayvansever kişi ve kurumların ameliyat seti, battaniye, eski gazete, havlu, yürüteç gibi bağışlarla destek verdikleri hayvan
bakımevi ve rehabilitaston merkezine, son olarak online olarak hizmet veren petshop firması petburada.com 500 kilo mama bağışladı 

Beylikdüzü’ndeki hayvanlara
güvenli ve konforlu bir ortam
sunan Beylikdüzü Belediyesi

Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitas-
yon Merkezi’ne çeşitli kurum ve kuruluşlar
da sosyal sorumluluk kapsamında bağış
yaparak destek veriyor. Bu kapsamda,
Beylikdüzü’ndeki hayvan dostlara bir des-
tek de Türkiye’nin online olarak hizmet
veren en büyük petshop mağazası olan
petburada.com’dan geldi. Geçici Hayvan
Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’ni zi-
yaret ederek merkez hakkında bilgi alan
firma yetkilileri hem getirdikleri 500 kilo
kuru mamayı Veteriner İşleri Müdürlüğü
yetkililerine teslim etti hem de merkezdeki
hayvanlarla keyif dolu dakikalar yaşadı.
Yapılan her bağışın kendileri ve hayvanlar
için çok kıymetli olduğunu söyleyen Veteri-
ner İşleri Müdürü Ertuğrul Tunçel, hay-
vansever firma yetkililerine duyarlı
davranışları için teşekkür etti. 

Her bağış çok kıymetli

Firma yetkililerine, gösterdikleri hassasiyet
için teşekkür eden Veteriner İşleri Müdürü
Ertuğrul Tunçel “Kış şartlarında hayvanla-

rımızın gıdaya daha fazla ihtiyacı oluyor.
Gerek ülkemizde gerekse İstanbul’da faa-
liyet gösteren hayvansever firmalardan
gelen bu tarz bağışlar çok kıymetli. Çünkü
bize, hayvanlarla ilgili çalışmalarımızda
yalnız olmadığımızı gösteriyor. Bu konuya
hassasiyet göstererek bizlere bağış yolu ile
destek olan tüm kişi ve kurumlara teşek-
kür ediyorum. Beylikdüzü Belediyesi Ge-
çici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon
Merkezi’nde tüm hayvanlarımıza, sevgi
dolu bir ortam sağlamaya devam edece-
ğiz.” diye konuştu. 

Destek olabildiğimiz için mutluyuz

Yaptıkları bağışla ilgili bilgi veren firma
yetkilisi Burcu Elyagut ise konuşmasında
“petburada.com’un yılbaşında yapmış ol-
duğu bir kampanyanın karşılığı olarak bu-
radayız. Müşterilerimize, yaptıkları
alışveriş tutarının belli bir miktarını, on-
lardan bağımsız, bağış olarak barınak
hayvanlarına mama olarak göndereceği-
mizi taahhüt etmiştik.  Bugün de yılbaşı
kampanyamızdaki alışverişlerin karşılığı
olan 500 kilo mamayı, Beylikdüzü Beledi-
yesi Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabili-

tasyon Merkezi’ne teslim ettik. Bu bağışı
yapmamıza katkı sunan müşterilerimize
de çok teşekkür ediyoruz. Ne kadar çok
sokak hayvanına ve barınağa destek olabi-
lirsek bu, bizi o kadar mutlu edecek.” ifa-
delerine yer verdi. Oniki yıldır petshop
sektöründe hizmet veren bir firma olarak

bağış ve besleme projelerinde yer almayı
sevdiklerini dile getiren firma yetkilisi El-
yagut, İstanbullu hayvanseverleri, 2 Şu-
bat’ta Eyüp Ormanları’nda yapacakları,
orman hayvanlarını besleme etkinliğine
davet ederek sözlerini noktaladı. 
BARIŞ KIŞ

500 KİLO
MAMA
BAĞIŞI

Kartal Belediyesinin
düzenlediği Kartal Edebiyat
Günleri’nin açılışına edebiy-
atseverler büyük ilgi gösterdi
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KANAL PROJESI
SEHRI YOK EDEBILIR

TAYLAN DAŞDÖĞEN

İ stanbul Büyükşehir Belediyesi Genel
Sekreter Yardımcısı İbrahim Orhan
Demir’in yönettiği “Mekansal Plan-

lama,Şehircilik ve Ulaşım” başlıklı otu-
rumda; Emeritus Profesör Dr. Ahmet
Vefik Alp, İstanbul Teknik Üniversitesi
Emekli Öğretim Üyesi Ulaşım Uzmanı
Prof. Dr. Haluk Gerçek, Işık Üniversitesi
Mimarlık ve Tasarım Bölümü’nden Prof.
Dr. Nuran Zeren Gülersoy, Türk Mühen-
dis ve Mimar Odaları Birliği Şehir Plancı-
ları Odası İstanbul Şubesi’nden Doç. Dr.
Pelin Pınar Giritlioğlu ve İstanbul Teknik
Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlaması
Bölümü’nden Prof. Dr. Şevkiye Şence
Türk söz aldı. Oturumda ilk olarak söz
alan Emeritus Prof. Dr. Ahmet Vefik Alp,
projenin açıklandığı 2011 yılından beri bu
projeye karşı olduğunu belirtti. Clint
Eastwood’un yönettiği 1965 yılı yapımı
Tarantula filminden örnek veren Prof. Dr.
Alp, bu kanal girişimin İstanbul’u yiyece-
ğini kaydetti. Konunun mutlaka bilimsel
temada konuşulması gerektiğini söyleyen
Prof. Dr. Alp, tartışmaların siyasileşme-
sini tehlikeli bulduğunu önemle altını
çizdi. Üçüncü Köprü’nün yapılmasıyla
beraber çevrenin yapılaşmaya açıldığını
ifade eden Prof. Dr. Alp, gerçekleştirilecek
projelerin betonlaşmaya olanak tanıdı-
ğına dikkat çekti.

Geçişler eskiye göre daha güvenli 

Emeritus Prof. Dr. Ahmet Vefik Alp’ten
sonra oturumda söz alan Prof. Dr. Haluk
Gerçek, kazaların istatistiksel olarak azal-
dığını belirtti. Kanalın yapılmasının doğal
sonuçlarından birinin bölgede yapılaşma-
nın artması olduğunu kaydeden Gerçek,
kanalın yapılma nedeni olarak görülen İs-
tanbul Boğazı’ndaki trafiğin sürekli
azalma eğiliminde olduğunu ifade etti.
Petrol rezervlerinin azalması, Rusya’nın
petrol ihracatını Baltık Denizi’nde yap-
ması, Kuzey Buzulları’nın erimesi, boru
hatları ve gemi boyutlarının büyümesinin

İstanbul Boğazı’ndaki trafiğin azalttığını
kaydeden Prof. Dr. Gerçek, kaza sayıla-
rında azalma olduğunu belgelerle ortaya
koydu. Yapılacak kanalın yalnızca gemi-
lerin geçmesine imkan tanıyacağını be-
lirten Prof. Dr. Gerçek, yardım
gemilerinin geçiş imkanının olamayaca-
ğını söyledi.

Bir yerleşme projesi olarak
bakılabilir

Prof. Dr. Haluk Gerçek’ten sonra Prof.
Dr. Nuran Zeren Gülersoy ise , projenin
kanal veya ulaşım projesi olarak görme-
diğini söyledi. İstanbul’un diğer metro-
pollerden farklı olarak son yıllarda çok
hızlı geliştiğini belirten Prof. Dr. Güler-
soy, İstanbul’un sahip olduğu zenginlik-
leri titizlikle korunması gerektiğini
belirtti. İstanbul’un sahip olduğu özel-
liklerin ülke üzerinde olumlu ve olumsuz
etkileri olduğu söyleyen Prof. Dr. Güler-

soy, İstanbul’un finans, lojistik, iletişim,
ulaşım, altyapı, turizm ve kültür konu-
sunda Avrasya’nın merkezi olma iddia-
sını taşıdığını söyledi. Su havzaların yeni
bir su taşıma sistemi kurulana kadar ko-
runması gerektiğinin altını çizen Prof.
Dr. Gülersoy, orman ve tarım alanlarının
da korunması gerektiğini kaydetti.

Doğaya yön verilemez

Prof. Dr. Nuran Zeren Gülersoy’dan
sonra oturumda söz alan Doç. Dr. Pelin
Giritlioğlu planda bazı köylerin kazı al-
tında kalacağını belirterek özetle şunları
söyledi: "Arnavutköy’ün kuzeyindeki 8
orman vasfını yitirecek. Plan, tatlı su ba-
lıklarının taşınması gibi doğaya yön ver-
mek istiyor, böyle bir girişim olumlu
sonuçlanamaz. Proje inşaat projesi ve
plan tarım alanlarını kurutacak. Mevcut
su kaynaklarının proje dahilinde yok 
olacak."

TARANTULA
FİLMİNDEN

ÖRNEK VERDİ

catalmehmetali@gmail.com

Mehmet Ali ÇATAL
Bİ KAHVE İÇEBİLİR MİYİZ?

Bedelli Günlük: 16. Gün

B
edelli Günlük!
Bugün bazuka atmayı öğrendik.
Şaka.

Son derece yemin törenine hazırlandık. 
Robot hareketleri filan.
Bize, gaza getirici yalandan cümleler öğrettiler.
Ulan her millet dünyanın en zekisiyse, en 

kahramanıysa, aptal milletler?
Onları doğrusu merak ediyorum.

*
Bugün bedellileri burada ekstra sömürdüklerine

dair bir şüpheye daha kapıldım.
Bizim binada ilkel bir eğlence olarak langırt var,

paralı.
5 top için makine senden 1 TL rica ediyor.
Langırta bir kez elini süren bile bilir: 5 top bir

boka yaramaz, ne olduğunu anlamazsın 3 dakikada
maç biter. 

Uzun dönemlilerin binada ise olay başka.
Langırt beleş.
Dilersen 55 top.
Yani bedelliyiz diye zenginiz sanıyorlar.
Zenginlerin nasıl hissettiklerini algılayabiliyorum

şu an.
Tarif edeyim: Hem biraz enayi gibi hissediyorsun

hem de ayrıcalıklı bir havası var.
* 

Dün gece G.'yi aradım.
Aradım aradım.
Sadece aradım.
Açmadı.
Sonra mesaj attım kutusuna.
Durumumu anlatan.
Cevap geldi ama çok acıydı.
Yukarıdan aşağıya bir daha asla aramamam

uyarılarıyla doluydu.
Hayatında bir orospu çocuğu varmış.
İçimden elektrik akımı geçti.
Beynimden mideme doğru bir şimşek çaktı!
Sanırım oradaki ağaçları yıktı şimşek.
En iyi askerlik arkadaşım C. ile hayali biramızı

içmeye devam ettik.
Sonra kendimi toparlayayım diye A.'yı aradım.
A.
Bayan bel çukuru.
Bana soğuk yapmayan tek kadın.
"Evdeyim" dedi.
Buz dolabıyla konuşuyormuş gibiydim.
Konuşmak paralıymış gibi tek kelime laflıyordu

ve hiç harf satın almıyordu.
Sanırım yanında şanslı bir orospu çocuğu 

barındırıyordu.
Soğuk soğuk konuşup bitiş cümlesine bile 

yumuşatıcı bir şeyler eklemeden kapadı.
*

Şimdi de İlber Ortaylı'nın "Bir Ömür Nasıl 
Yaşanır?" kitabını nihayete erdirdim.

Beynimin kıvrımlarını hissedebiliyorum.
Hala etkisi aktif.
Türkiye'de bu adamdan 50 tane daha olsa

bambaşka bir yer olurdu buralar.
Kitabı şöyle rüzgar gibi anlatıp geçecek

olursam...
Kitapta hükümetin ülkemizi cahil fabrikasına

çevirdiğini anlatıyor...
Ağır eserlerden oluşan bir kitap listesi yapmış,

bir de film...
Yalnızca Orhan Pamuk'tan neden nefret ettiğini,

romanlarından pislikten bahseder gibi bahsettiğini
anlayamıyorum.

Bu yeni değil.
Pamuk'a bu göndermeleri her fırsatta yapıyor.
Ama İhsan Oktay Anar'ı çok tutuyor.
Benim için iyi bir reklam oldu bu.
Çıkışta hiç okumadığım Anar'a yakın durmaya

çalışayım.
Reklam demişken sahi...
Ortaylı Hoca bir de şu noktaya parmak basmış ki

çok haklı:
Süslü raflarda gördüğünüz, bas bas reklamı 

yapılan kitaplardan uzak durun diyor.
Sahaflardan beslenin.
Gerçek okunacaklar kıyıda köşede bekleyenlerdir.
Tabi kendisi piyasayı en iyi bilen.
Bir yayınevi sahibi olarak, en iyi bilen.
D&R'a 20 bin dolar veren herkesin çok satanlar

patlayanlar saçmalığında yer aldığını biliyor.
Aslında çok satmadığını...
Ama halkımız maalesef tuvalet kağıdı bile

olamayacak kitapları sırf o kandırmaca raflarda 
sergilendikleri için alıyorlar.

Koyunluk yapıyorlar.
Lanet olsun.

*
Burada geçirdiğim her gün dışarıdaki hayatımın

aslında berbat olmadığını düşünmeye başladım. 
Hayatımı minik minik sevmeye mi başlıyorum ne?
Sanırım askerlik bana bunu kattı. Son bir günlük
yazacağım, sonra el finito.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Kanal İstanbul Çalıştayı'nda konuşan
Prof. Dr. Ahmet Vefik Alp, kanal projesinin İstanbul'u yok edebileceğini söyledi

İstanbullu çiftçi 
büyük risk altında
Kanal İstanbul Çalıştayı’nda konuşan, Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Ayfer Bartu Candan, projeyle birlikte
çiftçinin geçim kaynağının elinden alınacağını söyledi. Bartu, bu durumun raporlarda da belgelendiğini vurguladı

“kanal İstanbul Çalışta-
yı’nın” İBB Kültür Varlıkları
Daire Başkanı Mahir Polat

yönetiminde gerçekleştirilen “Toplumsal
Boyut ve Katılım’’ başlıklı oturumunda,
Kanalın toplumun sosyal ve manevi de-
ğerlerine etkileri etraflıca değerlendirildi.
Oturuma, Boğaziçi Üniversitesi Sosyo-
loji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr.
Ayfer Bartu Candan, KONDA Araş-
tırma ve Danışmanlık Şirketi Genel Mü-
dürü Bekir Ağırdır, İstanbul Bilgi
Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Öğretim
Üyesi Prof. Dr. İhsan Bilgin ve MSGSÜ
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğre-
tim Üyesi Prof. Dr. Murat Cemal Yalçın-
tan konuşmacı olarak katıldılar.

İstihdamı olumsuz etkileyecek

Panelin açılış sunumunu yapan Ayfer
Bartu Candan, şehrin coğrafyasını ve
birçok şeyi eş zamanlı etkileyecek olan
bir projenin kamusal alanda tartışma fır-
satının yaratılması çok önemli olduğunu
söyledi. Kanal İstanbul ÇED Rapo-
ru’nun eki olarak hazırlanan Sosyal Etki
Değerlendirme raporundan bilgiler pay-
laşan Candan, projenin bölgedeki istih-
dama olumsuz etkileri olacağının altını
çizdi. Candan, şöyle konuştu: “Kanal İs-
tanbul projesi altı ilçeyi kesen bir proje ve
buradaki birçok arazi orman ve tarım
arazisi. Proje istihdamı bu bölgedeki in-
sanları olumsuz etkileyecek. Her insan
her projeden ayni biçimde etkilenmiyor.
Burası o kadar büyük bir alan ki, herke-
sin istihdam olanakları, sınıfları, meslek-
leri, eğitim düzeyi ve hayattaki imkanları
birbirinden farklı. Daha güneye, Küçük-
çekmece taraflarına geldiğimizde daha
çok organize sanayi bölgelerinde çalışan
bir nüfus görüyoruz. Daha kuzeye git-
tikçe eğitim seviyesi ve gelirin daha düş-
tüğü, tarımla geçinen; ekip, biçtiği
ürünlerin %80’ni kendi tüketen çiftçileri

görüyoruz. Kanal İstanbul demek, bu
arazilerin istimlak edilmesi demek ve ge-
çimlerini buradan sağlayan çiftçilerin
geçim kaynaklarından vazgeçmeleri
demek. Sosyal Etki Değerlendirme ra-
poru zaten bu durumu belgeliyor.”
Kanal İstanbul projesi ile iddia edilen
yaratılacak yeni istihdam alanları konu-
suna değinen Ayfer Bartu Candan, pro-
jedeki yeni istihdam alanlarının çiftçileri
kapsamadığını vurguladı. ÇED rapo-
runda çiftçilere önerilen tek şeyin omlara
yeni tarım alanı açılması olduğunu da
söyledi.

Vatandaşlar endişe içerisinde

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır,
Türk insanının öncelikli problemleri ol-

duğunu söyledi ve kendi araştırmaları
sonuçlarından dikkat çeken veriler payla-
şarak şunları dedi: “Türkiye insanı birey-
sel hayatı için son derece endişeli.
Bunun da en büyük nedeni işsizlik. Çalı-
şan insan da yarın sabah işimi kaybeder-
sem endişesiyle mutsuz. Türk
toplumunun yüzde 60’ı gelecek hem
kendi hayatı için de ülke hayatı için de
gelecek korkusu duyuyor. Yüzde 76
insan da önümüzdeki üç ay içinde ülke-
deki koşulların da kendi koşullarının da
bugünden daha kötü olacağını düşünü-
yor.” Kanalın gerekli ve doğru olduğunu
diyenlerin üçte birin altında olduğunu
söyleyen, Ağırdır, “Gençlerin yüzde
98’nin ‘kanal değil deprem’ şeklinde
cevap veriyor” dedi. AYNUR CİHAN

Candan,
Kanal 
İstanbul’un
istihdamı
olumsuz
etkileyebileceğini
ifade etti.

Son konuşmacı Prof. Dr.
Şevkiye Şence Türk, projenin
“Tavuk- Yumurta İkilemi”ne
sahip olduğunu belirterek,
kanalın finansmanı için şehir
kurulduğunu, şehir
kurulması için kanalın
kurulması yolunun tercih
edildiğini ifade etti. Prof. Dr.
Türk: “Planın yüzde 60.63’ü
orman, göl ve tarım alanları
üzerinde kurulmuş. İstan-
bul’un suni bir Rotherdam’a
döndürülmek isteniyor.
Kanalın, İstanbul’a göçün
teşvik edeceğini öngörüy-
oruz. Su havza alanlarının
yapılaşmaya açılacak. 17
Ağustos 1999’dan sonra 30
yıl içerisinde deprem olasılığı
yüzde 68 olarak görülüyor.
Bu kadar büyük yatırımların
İstanbul’a yapılması önemli
bir stratejik hata olacaktır.”

Proje ikilik içeriyor

Parayı düşünen yok!
İBB Başkan Danışmanı Yiğit
Oğuz Duman yönetiminde
gerçekleştirilen “Kanal İstan-

bul’un Ekonomi Politiği’’ başlıklı otu-
rumda, Kanal İstanbul’un şehre ve
ülkeye maliyeti etraflıca değerlendirildi.
Oturumu CHP Genel Başkanı Kemal
Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı
Meral Akşener, İBB Başkanı Ekrem
İmamoğlu, CHP İl Başkanı Canan Kaf-
tancıoğlu ve İYİ Parti İl Başkanı Buğra
Kavuncu da izledi. Oturuma Gazeteci
ve Yazar Çiğdem Toker, Boğaziçi Üni-
versitesi, İktisat Bölümü Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Fikret Adaman, Bilgi Üniversi-
tesi İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Haluk Levent ve Başkent Üni-
versitesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Uğur Emek konuşmacı olarak
katıldılar. Gazeteci Yazar Çiğdem Toker,
kent yoksulluğunun her geçen gün art-
tığı bir ekonomik ortamda, Kanal İstan-
bul gibi yüksek maliyetli bir projenin
yapılmasının doğru olmadığını belirtti.
Ulaştırma Bakanlığı raporlarında proje
maliyetinin 20 milyar dolar olarak ifade
edildiğine dikkat çeken Toker, kamu-özel
işbirliğiyle yapılacak olmasının bazı fir-
malara imtiyaz sağlayacağı uyarısında
bulundu. İşletme gelirlerinin maliyetleri
karşılayamayacağını vurgulayan Toker,
Kanal etrafına yapılacak kentleşme faali-
yetlerinden, lojistik merkezlerden ve yat
limanlarından gelir beklendiğini ifade
etti. Türkiye’nin 2020 bütçesinin 1 tril-
yon 82 milyon, bütçe açığının ise 140
milyar öngörüldüğünü kaydeden Toker,
118 milyar maliyetle Kanal’ın Türkiye
bütçesinin yüzde 11’ine denk ve bütçe
açığı kadar olduğunu söyledi. Devletin
zor aygıtlarını kullanarak bu tür büyük
projeleri hayata geçirdiğini ifade eden
Toker, büyük inşaat şirketlerinin hego-
manyanın şirketlerine dikkat çekti.

Başkan öğrencileri
tebrik edip kutladı

Başkan Atila Aydıner, ‘Sıfır Atık’ projesi
kapsamında 10 çuval plastik atık birikti-
ren Bayrampaşalı Sueda ve İlayda Ünal

kardeşlere bu duyarlılıklarından dolayı teşekkür bel-
gesi verdi. Gelecek nesillere daha temiz ve daha ya-
şanabilir bir çevre bırakılması amacıyla Türkiye
genelinde yürütülen ’Sıfır Atık’ projesine bir destek
de Bayrampaşalı gençlerden geldi. Sueda ve İlayda
Ünal kardeşler, 1 yıl içerisinde 10 çuval plastik atık
biriktirdi. Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydı-
ner de çevreci gençlere örnek davranışlarından do-
layı teşekkür belgesi verdi. 

Prof. Dr. Ahmet Vefik Alp,
Kanal İstanbul’a ilişkin
önemli uyarılarda bulundu.



T arım ve Orman Bakanı Bekir
Pakdemirli, Mersin'deki sağa-
nak ve ardından tarım arazi-

lerinde su baskınları oluşmasına
ilişkin, "Hasar ve zarar tespit çalış-
malarımıza zaten başlamıştık, inşal-
lah bir an önce tamamlayacağız.
İnşallah zararı karşılamak için bu
devlet, bu millet bugüne kadar gere-
ğini yapmıştır, bundan sonra da ge-
rekeni yapacaktır. Devlet daima
çiftçisinin yanındadır, Bakanlığımız
daima çiftçisinin yanındadır. Tabii
bundan sonrası için de gerekli tedbir-
leri alacağız." dedi. Bakan Pakde-
mirli, Yenişehir Atatürk Kültür

Merkezi'nde düzenlenen "Kıl Çadır-
lar Aydınlanıyor Projesi" tanıtım ve
sertifika programında, kentte etkili
olan sağanak ve ardından oluşan za-
rarlar nedeniyle Mersinlilere "geçmiş
olsun" dileklerini iletti.

Gereken tedbirleri alacağız

Kentteki taşkınların önlendiğini anla-
tan Pakdemirli, şöyle konuştu: "Yaşa-
nan büyük sel afeti nedeniyle
hayatını kaybeden iki vatandaşımıza
Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı
diliyorum. Bakan yardımcımızın ko-
ordinasyonunda ekiplerimizle gün-
lerdir sahadayız. İnşallah yaraları

hep birlikte beraber saracağız. Biliyo-
rum her şehrin bir kokusu, bir havası
var. Ancak Mersin'de bu sel felaketi
nedeniyle üzgün bir hava olduğunu
da biliyorum. Şu konuda içiniz rahat
olsun, taşkını baskıladık. Hasar ve
zarar tespit çalışmalarımıza zaten
başlamıştık, inşallah bir an önce ta-
mamlayacağız. İnşallah zararı karşı-
lamak için bu devlet, bu millet
bugüne kadar gereğini yapmıştır,
bundan sonra da gerekeni yapacaktır.
Devlet daima çiftçisinin yanındadır,
Bakanlığımız daima çiftçisinin yanın-
dadır. Tabii bundan sonrası için de
gerekli tedbirleri alacağız."
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VAKFIMIZ TARLA VE ÇAYIRLARI
TEKLİF ALMAK SURETİYLE YILLIK

OLARAK KİRAYA VERECEKTİR
Çatalca-Nakkaş Mahallesi;

2605 parsel     51.000    m2     Tarla
2606 parsel     14.700    m2     Tarla
2653 parsel     202.750  m2     Çayır
2654 parsel     130.250  m2     Çayır

Her parsel için 1 dönüm fiyatı aşağıdaki adreslere
12.01.2020 tarihine kadar yollanacaktır.

Nuri Nihat BALCI- Tlf: 05355048708
297.sk. Nilüfer Apt. No: 2/4 Kırkkonaklar-Çankaya-Ankara 

E-Mail: nnbalci06@gmail.com

DEVLET 
DAIMA

CIFTCININ
YANINDA

Tarım ve Orman
Bakanı Pakdemirli,

Mersin'deki sağanak
ve ardından tarım

arazilerinde su
baskınları oluşmasına
ilişkin, "Devlet daima
çiftçisinin yanındadır.
Tabii bundan sonrası

için de gerekli tedbir-
leri alacağız" dedi

Sorunları çözmek gerek
Pakdemirli, hasar tespit
çalışmalarının kısa sürede
tamamlanacağını vurgu-
layarak, şunları kaydetti:
"Tarsus’ta Berdan Nehri
üzerindeki seddeleri daha
da yükselteceğiz. Yine
Berdan Nehri üzerindeki
eski köprüyü yenileme
işini de bir an evvel ta-
mamlayacağız. Derelerin

üzerlerinin örtülmesi de
zararın en büyük sebeple-
rinden biriydi. Biz bu ko-
nuda DSİ aracılığıyla
belediyeleri uyarmıştık.
Onlar da sahile yakın yer-
lerde, bazı bölümlerde de-
relerin üzerlerini açmışlar.
Fakat bu konuda tekrar
uyarılarımızı yaptık, bu işi
çözmemiz lazım."

Nükleer alana
hazırlık yapıyoruz

Sanayi ve Teknoloji
Bakanı Varank, 

nükleer, hızlandırma
ve gen teknolojileri 
gibi kritik alanlara 
yönelik hazırlıklar

yaptıklarını söyledi
Sanayi ve Teknoloji Bakanı
Mustafa Varank, Sanayi ve Tek-
noloji Bakanlığının geçen yıl ger-

çekleştirdiği çalışmalar ve bu yıla yönelik
hedeflerine ilişkin değerlendirmede bu-
lundu. Bakanlık olarak 2019'u yoğun ve ve-
rimli geçirmek için her türlü gayreti
gösterdiklerini ifade eden Varank, hem An-
kara hem de Anadolu'da yoğun bir şekilde
çalıştıklarını söyledi. Geçen yıl vizyoner
projeleri hayata geçirdiklerini belirten Va-
rank, bu projelerden birinin katma değerli
ürünlerin yerli imkan ve kabiliyetlerle üretil-
mesini amaçlayan Teknoloji Odaklı Sanayi
Hamlesi Programı olduğunu dile getirdi.
Varank, "Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi
Programı ülkemizde ilk defa uygulamaya
konulmuş, teşviklerimizi uçtan uca bir şe-
kilde tasarlayan, alıcıyla satıcıyı aynı anda
destekleyen yeni bir uygulama. Bu 2023 Sa-
nayi ve Teknoloji Stratejimizin önemli bir
bileşeniydi, bunu hayata geçirmiş olduk."
diye konuştu.

Yeni model fabrikalar yolda

Yatırım teşvikleri, KOSGEB, TÜBİTAK ve
kalkınma ajanslarıyla sanayicilerin yanında
olduklarını vurgulayan Varank, şöyle ko-
nuştu: "Bu sene Yatırım Ortamını İyileş-
tirme Koordinasyon Kurulunu Sayın

Cumhurbaşkanı Yardımcımızın başkanlı-
ğında yeniden dizayn ettik, biz de sekretar-
yasını üstlendik. Burada da özellikle
yabancı yatırımcılar için ülkemizi bir cazibe
merkezi haline getirecek uygulamaları,
mevzuat değişikliklerini koordine etmeye
başladık." Varank, sanayinin verimli çalış-
masının ve dijital dönüşümün önemine dik-
kati çekerek, bu doğrultuda yalın üretimi ve
dijital dönüşümü uygulamalı olarak öğret-
mek için Ankara ve Bursa'da model fabrika-
lar kurduklarını söyledi. Varank, bu
fabrikaları açmaya devam edeceklerini be-
lirtti.

Sanayi Doktora Programı'na yoğun ilgi

Akademik bilgiyi sanayiye entegre eden Sa-
nayi Doktora Programı'nı hayata geçirdik-
lerini anımsatan Varank, "Burada da
sanayinin ihtiyaç duyduğu doktora derece-
sine sahip kişileri ve onların bilgilerini sana-
yiye entegre etmiş oluyoruz. Bu program
da çok ilgi gördü. İkinci çağrısına başvuran
şirket sayısı yüzde 147 arttı. Bu manada o
programdan da mutluyuz." ifadelerini kul-
landı. Bölgesel kalkınmayı önemsediklerini
ve her bölgenin potansiyeline uygun eko-
nomi modelleri geliştirdiklerini belirten Va-
rank, kalkınma ajansları ve bölge kalkınma
idarelerinin daha entegre faaliyet gösterme-

sine yönelik çalışmaları başlattıklarını,
2020'de bu alanda önemli gelişmelerin ola-
cağını söyledi.

Girişimcilik öne çıkacak

Çocuklar ve gençleri de önemsediklerini
dile getiren Varank, "TEKNOFEST dünya-
nın en büyük uzay, havacılık ve teknoloji
fuarı oldu. Buraya 1 milyon 720 bin ziya-
retçi geldi, binlerce takım etkinliklerde ya-
rıştı. Türkiye'de bir hava oluşturduğumuza
inanıyoruz." dedi. Varank, geçen yıl Kutup
Araştırmaları, Yapay
Zeka ve Raylı Ulaşım
Teknolojileri enstitüle-
rinin kurulduğunu, bu
alanlarda daha koor-
dineli bir şekilde çalı-
şılacağını bildirdi.
Girişimciliği de ol-
dukça önemsedikle-
rini vurgulayan
Varank, şöyle devam
etti: "Girişimciliğe
dönük yeni fonlar
kurduk. Dünyada
özellikle erken aşama
girişimler dediğimiz
girişimlere baktığı-
mızda 200 milyar do-

larlık bir ekonomiden bahsediyoruz ama
Türkiye'de bu rakam 200 milyon dolar bile
değil. Türk geleneksel iş insanları bu tip
inovatif işlere maalesef açık değiller. Türki-
ye'de girişimciliği yüzde 90 kamu destekli-
yor, burada kamu kaynakları kullanılıyor.
Girişimciliği Türkiye'de yaygınlaştırmaya,
özellikle özel sektörü işin içine dahil etmeye
kararlıyız. 2020, girişimciliği öncelediğimiz
bir yıl olacak."

2020 başarıların yılı olacak

Nükleer, hızlandırma ve gen tekno-
lojileri gibi kritik alanlara yönelik
hazırlıklar yaptıkları bilgisini veren
Varank, "Bu yıl Milli Teknoloji
Hamlemizin anayasası olarak gör-
düğümüz 2023 Sanayi ve Teknoloji
Stratejimizdeki alanlara yoğunlaş-
maya devam edeceğiz." dedi. Va-
rank, şunları kaydetti: "Bu
alanlarda 2020'de önemli adımlar
atıp, yol haritalarımızı netleştirerek
sağlam adımlarla ilerlemek istiyo-
ruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı,
sanayicinin, araştırmacının, öğren-
cinin yanında olan bir Bakanlık. Bu
sene de bütün imkanlarımızla on-
ların yanında olmaya devam 
edeceğiz.” DHA

Vergi mükellefi
sayısı artışa geçti
Vergi mükellefi sayısı 2019'da bir
önceki yıla kıyasla yüzde 2,9 artarak
11 milyon 270 bin 157 kişiye ulaştı

Türkiye'de vergi mükellefi sa-
yısı 2019'da bir önceki yıla göre
yüzde 2,9 artarak 11 milyonu

aştı. İstanbul, 3 milyon 258 bin 25 mükellef
sayısıyla ilk sırada yer aldı. Gelir İdaresi
Başkanlığı verilerinden yaptığı derlemeye
göre, Türkiye'de geçen yıl itibarıyla 1 mil-
yon 964 bin 548 gelir, 2 milyon 888 bin 386
gelir stopaj, 2 milyon 30 bin 265 gayrimen-
kul sermaye iradı (GMSİ-kira geliri ver-
gisi), 783 bin 455 basit usulde
vergilendirilen gelir, 848 bin 904 kurumlar
ve 2 milyon 754 bin 599 Katma Değer Ver-
gisi (KDV) mükellefi bulunuyor. Söz ko-
nusu vergi türlerinde tespit edilen faal
mükellef sayısı geçen yıl 2018'e kıyasla
yüzde 2,9 artışla 11 milyon 270 bin 157'ye
yükseldi. Mükellef sayısı 2018'de 10 milyon
956 bin 43 olarak kayıtlara geçmişti. Mü-
kellef sayısında en yüksek artış yüzde 5,2
ile kurumlar vergisinde görüldü. Bunu
yüzde 3,2 ile gelir stopaj vergisi ve yüzde 3
ile KDV izledi. Buna göre, 2018'de 806 bin
622 olan kurumlar vergisi mükellef sayısı
geçen yıl 848 bin 904'e ulaştı. Gelir stopaj
vergisi mükellef sayısı 2 milyon 797 bin
479'dan 2 milyon 888 bin 386'ya yükselir-
ken, KDV mükellefi sayısı da 2 milyon 674
bin 151'den 2 milyon 754 bin 599'a çıktı.

Basit usul esas alındı

Türkiye genelinde gelir vergisi mükellef sa-
yısı 2018'de 1 milyon 920 bin 586 iken
geçen yıl yüzde 2,3 artışla 1 milyon 964 bin
548'e ulaştı. Kira geliri elde eden GMSİ
mükelleflerinin sayısı da 1 milyon 982 bin
524 iken yüzde 2,4 artışla geçen yıl so-
nunda 2 milyon 30 bin 265 oldu. Basit
usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellefi
sayısı ise yüzde 1,1 artışla 774 bin 681'den
783 bin 455'e yükseldi.

İstanbul mükellef sayısında birinci

İller bazında bakıldığında, en fazla mükel-
lef 3 milyon 258 bin 25 ile İstanbul'da bu-
lunuyor. Bu kişilerin 511 bin 245'i gelir
vergisi, 842 bin 745'i gelir stopaj vergisi,
724 bin 182'si GMSİ, 46 bin 261'i basit
usulde vergilendirilen gelir vergisi, 320 bin
576'sı kurumlar vergisi ve 813 bin 16'sı
KDV mükelleflerinden oluştu. Bu ili, 941
bin 324 mükellefle Ankara, 756 bin 186
mükellefle İzmir izledi.

İstanbul ülkelere bedel!
Türkiye İhracatçılar
Meclisi (TİM) verilerin-
den derlediği bilgilere

göre, Türkiye'nin 81 ilinin toplam ih-
racatı 2019 yılında 2018 yılına göre,
yüzde 12,7 artarak 165 milyar 959
milyon 754 bin dolar düzeyinde ger-
çekleşti. Söz konusu ihracat rakamı-
nın 70 milyar 101 milyon 911 bin
dolarlık kısmını ise tek başına İstanbul
karşıladı. İstanbul böylece, Türkiye'nin
ihracatının yüzde 42,7'sini sırtladı. İs-
tanbul, Kocaeli ve Bursa dışında
kalan Türkiye'nin 78 ilinin toplam ih-
racatı, 65 milyar 630 milyon 205 bin
dolar oldu. Böylece İstanbul, tek ba-
şına 78 ilden de daha fazla ihracat
gerçekleştirdi.

7 ilin ihracatı 5 milyar doları aştı

Geçen yıl ihracat miktarı bakımından
İstanbul'u 15 milyar 240 milyon 492
bin dolarla Kocaeli, 14 milyar 987
milyon 145 bin dolarla Bursa, 9 mil-

yar 770 milyon 277
bin dolarla İzmir
takip etti. Ankara, 8
milyar 303 milyon
473 bin dolarla, Ga-
ziantep 7 milyar 471
milyon 843 bin do-
larla, Sakarya 5 mil-
yar 177 milyon 175
bin dolarla 5 milyar
doların üzerinde ih-
racat gerçekleştiren iller arasında yer
aldı. Bayburt 485 bin dolar, Kars 438
bin dolar, Tunceli 228 bin dolarla 1
milyon doların altında ihracat yapan
iller oldu.

25 ilin ihracatı azaldı

Geçen yıl, 2018 yılına kıyasla Türki-
ye'nin 81 ilinin 25'inin ihracatı azalır-
ken 56'sının ise arttı. İhracatında en
fazla düşüş yaşanan il ise yüzde 62,7
ile Tunceli oldu. Tunceli'nin ihracatı
2019 yılında bir önceki yıla kıyasla

yüzde 62,7 azalarak 614 bin dolar-
dan 228 bin dolara geriledi. Tunce-
li'nin ardından en fazla düşüş
yaşanan iller yüzde 50,6'yla Hakkari,
yüzde 44,5'le Adıyaman, yüzde
34,2'yle Bilecik, yüzde 33,7'yle Bingöl
şeklinde gerçekleşti. Elazığ, Iğdır,
Kars, Kilis, Ağrı, Karaman, Mardin,
Şırnak, Van, Bolu, Diyarbakır, Şanlı-
urfa, Artvin, Trabzon, Niğde, Kahra-
manmaraş, Batman, Gümüşhane,
Sakarya, Tokat ihracatında düşüş ya-
şanan iller arasında yer aldı.

İstanbul, 70,1 milyar dolar olarak gerçekleşen ihracat rakamıyla 2019'da, ülke ihracatının yüzde 42,2'sini tek başına karşıladı



İ lk defa 2011 yılı seçimlerinde 
“Çılgın Proje” olarak duyduğumuz 
Kanal İstanbul, her nedense 9 yıl 

uyuduktan sonra uyandı ya da uyandırı-
lıp tartışılmaya başlandı. 

Özellikle televizyon kanallarında 
konuyla ilgili bilim insanları yerine çıkan 
ve bir kısmına alakalı olmadıkları halde 
gazeteci, araştırmacı ve akademisyen 
denilen kişiler tarafından tartışılması ve 
empoze  edilmesi garipsenecek bir olay. 

Konu İstanbul Kongre Merkezi’de 
enine boyuna ve ilgili bilim adamlarının 
katılımı ve tebliğleri ile tartışıldı. 4 ayrı 
salon 8 ayrı panel, 40 bilim insanının fi-
kirlerini ortaya koymasına bakılırsa Ka-
nal’ın İstanbul için bir ihtiyaç olmadığı 
ve bu kaynağın İstanbul ve ülkemizin 
durumunu iyileştirecek, istihdam sağla-
yacak yerlere harcanması gerektiği fikri 
ortaya çıktı. 

Çalıştay’a katılanlar özet olarak 
şunları dile getirdi. 

Kemal Kılıçdaroğlu: “Büyük sorunlar 
çıkaracak bir olayı tartışıyoruz. Neden 
tartışıyoruz? Hangi gerekçe ile tartışıyo-
ruz? Bunların tümü bir kişinin dayat-
ması üzerine kamuoyunu meşgul ediyor. 
Toplumun çok daha hayati öncelikleri 
varken, Erdoğan şöyle bir cümle kul-
landı, ‘Kanal İstanbul’a karşı çıkıyorsu-
nuz bizi ikna edeceksiniz’ dedi. Aslında 
güzel bir cümle ama, Belediye Başkanı 
randevu istiyor alamıyor. Bu durumda 
dinlemeden görüşmeden nasıl ikna 
olacaksınız? 

O zaman kendisine bağlı olan 
TUBİTAK’ın Çevre ve Şehircilik Bakan-
lığına verdiği bir rapor var. Bu MAM 
denilen kurumun 6 sayfalık raporunda 
bu projenin ne kadar yanlış olduğu 14 
madde halinde belirtilmiş ve altına da 
6 bilim insanı imza atmış. O zaman o 
raporu okusun. Yoksa be8n göndereyim. 
Belki o zaman ikna olur da inadından 
vaz geçer” dedi. 

Meral Akşener: “Bu proje hangi bilim 
insanlarıyla görüşülmüş, fikirler alınmış 
mı? Hayır. 9 yıl boyunca uyutulmuş 
neden bu günlerde ortaya konmuş? 
Bilinmiyor. Türkiye’ye büyük bir kazanç 
sağlayacak mı? İstanbul’u ferahlatacak 
mı? ‘Ecdat ecdat’ diyenler açısından 
Fatih Sultan Mehmet’in emaneti açısın-
dan bırakılan vasiyete uygun mu?Hayır. 

Bunlar 31 Mart’ta Ekrem Başkanı 
seçtiğiniz için. Yetmedi 23 Haziran da 
ikinci kez seçtiğiniz için Beyefendinin 
sinirlerini bozduğuz için İstanbul’a ders 
ve ceza verme projesidir. Ekrem Başkan 
kazanmasaydı bunların hiç biri 
olmayacaktı” dedi 

Ekrem İmamoğlu: Bu projeyi anla-
maya, öğrenmeye ve sorgulamaya çalı-
şacağız. Böylece bütün riskleri bilip 
kendimize şu soruyu soracağız. Bu risk-
leri almaya değer mi? Kanal İstanbul’a 
gerçekten mecbur muyuz? Bu şehrin ve 
ülkemizin bunca sorunları, sıkıntıları, 
dertleri varken, bu tartışmanın ve inadın 
sırası mı şimdi? 

Bizim Kanal İstanbul ile ilgili tavrı-
mız siyasi değil hayatidir. Biz her alanda 
hükümetle iş birliği ve uyum içinde çalış-
maya hazırız. Bizim tek şartımız hiç 
kimse, ‘Ben bilirim ben yaparım deme-
sin. Halka sesini yükseltmesin. 
Mevlana’yı dinlesin. Bakın ne demi, 
‘Sözünü yükselt; sesinin değil. Yağmur-
dur çiçekleri büyüten; gök gürültüsü 
değil’.  Onun için; biz halkın, uzmanların 

ve bilim insanlarının sözle-
rine kulak vermeliyiz, ortak aklı bulma-
lıyız, bu konuda candan ve samimi 
olmalıyız” dedi. 

Prf. Dr. Derin Orhon; “Bütün bilim 
insanları toplandık, ‘Niye kanal yapılma-
sın?’ diye düşünüyoruz. Niye yapılsın?’ 
sorusuna ise cevap veren yok” dedi. 

Prf. Dr. Doğanay Tolunay; “ Kanal 
su alanlarını ve florayı yok edecek bir 
proje, Melen su verse bile gelecekte 
İstanbul su sıkıntısı çekeceği gün gibi 
ortada” dedi. 

Prf. Dr. Ahmet Vefik Alp; Bu girişim 
İstanbul’u yiyeceğini belirterek, “ Tartış-
maların siyasileşmesini tehlikeli buluyo-
rum. Üçüncü köprünün yapılmasıyla 
beraber çevrenin yapılaşmaya açıldı. 
Bu proje betonlaşmayı sürdürür” dedi. 

Prf Dr. Haluk Gerçek; “Boğaz geçiş-
leri ve kazaları istatistik olarak azal-
maktadır. Petrol rezervleri azaldığı gibi 
Rusya petrol ihracatını Baltık denizine 
kaydırdı, Boru hatları çoğaldı. Gemi 
tonajları ve boylarının büyümesiyle 
boğaz geçişleri azaldı ve devam edecek. 
Bu anlamada bu kanala ihtiyaç 
duyulmaz” dedi. 

Ayfer Bartu Candan; “Küçükçekmece 
bölgesinde sanayi siteleri var. Daha 
kuzeyde eğitim seviyesi düştüğü gibi ta-
rımla geçinen nüfus çoğalıyor. Olaya bu 
yönüyle bakıldığında gelecekte bu insan-
lar hüsran yaşar ve işsizlik tam aksine 
artar” dedi. 

Dr. Murat Cemal Yalçıntan; 
“Bu proje gerekçesizlik ve kamunun ma-
niplasyonu üzerinden kapanması gerekir. 
Demokratik teammüller açısından şeffaf 
olmadığı için değerlendirmeye ve tartış-
maya layık olmaktan çıkmaktadır” dedi. 

Çiğdem Toker; “Bu proje maliyetinin 
Türkiye bütçesinin açığına denktir. İstan-
bul’un geleceği müteahhit firmalara 
teslim edilemez” dedi. 

DR. Rıza Türmen; “Şu anda 
gemlerin geçişinde ton başına 0.90 
servis ücreti alınırken, kanalın ücreti 
5 dolar olarak ön görülüyor. Bu parayı 
kimse vermez” diyor. 

Tuğ Amiral Türker Ertürk; “Kanal ne 
kadar geniş olursa olsun,  boğaz kadar 
imkan sağlayamaz. Bu konuda Genel-
kurmay gibi ülkenin sahip olduğu 
kurumların da görüşü alınarak karar 
verilmeli” dedi. 

Prf.Dr. Murat Balamir; “Bu projeyi 
gerçekleştirecek bütçemiz varsa, İstan-
bul’un geleceğinde olabilecek deprem için 
tedbir amaçlı harcanması öncelik olmalı.” 

Prf. Dr Naci Görür;  Kimse endişelen-
mesin. Kanal depremi tetiklemez ama, 
olası bir deprem kanalı ciddi şekilde et-
kiler. Güney kısımlarda son derece 
çürük, zayıf, yumuşak, killi, kabaran, 
şişen, dağılan akan bir zemin var. Bu 
mühendisleri korkutan bir zemin” dedi. 

Doç.Dr. Sevim Budak; “Proje siyasal 
mı, ekolojik mi, ekonomik mi? Sorula-
rına cevap vermesi gerekir” dedi. 

Dr. Mehmet Çakılcıoğlu; “Boğazlar-
dan geçişlerin her geçen yıl azaldığı belli 
iken, riskleri ele aldığımızda, kanal iyi 
bir proje olarak görünmüyor. Kanal İs-
tanbul’u başka kanallarla karşılaştır-
manı anlamı yok. Mesafede azalma yok. 
Ülkemizin sözleşmelerden doğan bazı 
taahhütlerini unutmamak gerekir” dedi. 

Takdir sizlere ve kamuoyuna 
duyurulur.

Mustafa DOLU
Kanal İstanbul  
Çalıştayı’nın  

ardından HALKIN AVUKATI

mustafadolu49@gmail.com 
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CHP'li Faik Öztrak, genel mer-
kezde basın toplantısı 
düzenledi. Öztrak, Türkiye ekono-

misinin son derece kırılgan hale geldiğini sa-
vunarak, "İflaslar alıp başını gitmektedir, 
millet borç yükü altında ezilmektedir. Bugün 
2019 Ekim ayına ait işsizlik rakamları yayın-
landı. TÜİK tarafından makyajlanan verilerle 
dahi artık gizlenememektedir işsizlik. TÜİK'in 
verilerine göre insanlarımız iş aramaktan vaz-
geçiyorlar. Ekim ayında çalışma yaşına gelen 
her 100 kişiden sadece 9’u iş aramış. Böyle bir 
oran bundan önce hiçbir dönemde yok. Bu 
insanlar neden iş aramıyor? Acaba iktidarı 
mahcup etmemek için mi? TÜİK, artık kanta-
rın topuzunu iyice kaçırmaya başlamıştır. Bir 
makyaj; iş arayanların sayısını indir 90 binin 
altına, işsizlik oranı yüzde 14,5 yerine yüzde 
13,4 olsun. İşsiz sayısı da 4 milyon 806 bin 
yerine, 4 milyon 396 bin olsun. Artık TÜİK’in 
ürettiği hiçbir veriye güvenmek mümkün 
değil. Gençlerimizin işsizliği ise çok daha ür-
kütücü" diye konuştu. 

Bu paralar nereye gitti? 

2019 yılında hazine nakit açığının bir önceki 
yıla göre yüzde 86 artarak, 131 milyar liraya 
çıktığını söyleyen Öztrak, "2018 yılında 53 
milyar lira borçlanan hazine, 2019'da 154 
milyar lira borçlandı. Bu kadar borçlandınız, 
bu işsizlik neden toparlanmıyor? Bu paralar 
nereye gitti, çiftçiye, esnafa, işsize gitmediği 

açık. Yapmanız gereken bu paraları fakir fu-
kara için kullanmaktı. Baştan beri söylüyoruz; 
asgari ücret 2 bin 600 lira olsun dedik, işsizlik 
maaşlarını arttırın, süresini uzatın dedik, çift-
çinin borcunu yapılandırın dedik ama  
dinlemediniz.  
Biz CHP olarak son getirilen üç verginin de 
hem adil olmadığı hem de hiçbir vergileme 
tekniğine uymadığı kanaatiyle iptali için Ana-
yasa Mahkemesi'ne başvurduk. Bu sene başı 
itibarıyla Genel Sağlık Sigortasını ödeyeme-
yen yurttaşlarımız sağlık hizmetlerinden ya-
rarlanmayacaktı. Vatandaşların tepkisi 
sonucu Cumhurbaşkanlığı kararıyla bu uygu-
lamayı ertelediler. Hala borcu olan vatandaş 
tedavisi için gerekli ilaçları eczanelerden para-
sız olarak alamıyor" dedi. 

Meclis'te destekleyelim 

FETÖ'nün siyasi ayak tartışmalarına ilişkin 
soru üzerine Öztrak, "Genel Başkanımız dün 
katıldığı televizyon programında söylenmesi 
gerekeni çok açık şekilde ifade etti. MHP bu 
işlerden şikayetçi mi? Getirsinler araştırma 
önergesini, biz de Meclis'te destekleyelim, FE-
TÖ'nün siyasi ayağı ortaya çıksın" dedi. CHP 
Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın, "Libya 
ile yapılan asgari anlaşmamız çok önemli, 
emeği geçen herkesi kutluyorum" açıklama-
sına ilişkin soruya Öztrak "Bizim buradaki 
parti olarak görüşümüz bellidir. Onun dışında 
bir yorum yapmayayım" ifadesini kullandı.

B elediye ve Özel İdare Çalışanları 
Birliği Sendikası'nca (Bem-Bir-Sen) 
Ankara'da otelde 'Bem-Bir-Sen İb-

rahim Keresteci Basın Ödülleri Töreni' dü-
zenlendi. Törene, AK Parti Genel 
Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Memur-
Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Bem-Bir-Sen 
Genel Başkanı Levent Uslu'nun yanı sıra 
çok sayıda gazeteci ve davetli katıldı. Burada 
konuşan Kurtulmuş, vefat eden İbrahim Ke-
restici'ye Allah'tan rahmet diledi. Kurtulmuş, 
"10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayı-
sıyla, burada misafir ettiğimiz gazeteci kar-
deşlerimiz başta olmak üzere Türkiye'deki 
bütün basın emekçilerinin gününü kutluyo-
rum. Türkiye'nin en büyük güçlerinden birisi 
de gerçekten özgür ve milli bir basın oldu-
ğunu altını çizmek isterim. Türkiye'nin milli 
menfaatlerinin yanında duran bütün basın 
mensubu arkadaşlarımıza bir kere daha te-
şekkür ediyorum. Zor bir dönemden geçiyo-
ruz. Bugün tabiri caizse 'çivisi çıkmış bir 
dünya' ile karşı karşıyayız. İşgallerin, çatış-
maların, savaşların ve her türlü emperyalist 
çıkarların at koşturduğu bir dünyadayız. 
Özellikle soğuk savaşın bitmesinden sonraki 
gelişmeler hepimizi umutlandırmıştı. Hele ki 
son zamanlarda geldiğimiz noktada, dünya 
büyük bir alt üst oluşun içerisindedir" dedi. 

Gerilim küresel bir tablonun sonucu 

Numan Kurtulmuş, Amerika ile İran arasın-
daki gerilime de değinerek, "Amerika ile İran 
arasındaki gerilim, küresel bir tablonun so-
nucudur. Dünyada adı konulmamış ama 
çoktan başlamış olan 3'üncü Dünya Sava-
şı'ndan bahsetmek hiç de abartı değildir. 
Özellikle yeni tür savaşların ortaya çıkma-
sıyla birlikte, dünyadaki güç merkezleri en 
üst noktada bir mücadeleye girmişlerdir. 
Dünya yeni bir döneme girmiştir. Bunu du-
rumu tespit etmek için söylüyorum. Türki-
ye'nin iddialı bir ülke olarak yoluna devam 
etmesi için yeniden her alanda güçlü ve 
büyük Türkiye olmak gibi bir hayati sorum-
luluğu vardır. Bu dünyada güçlü olmayan 
bir Türkiye'nin ayakta durabilmesi mümkün 
değildir. Biz bu coğrafyada çok güçlü olmak 
mecburiyetindeyiz. Buradaki tüm oyunları 
bozacak ülke Türkiye'dir. Hep beraber ne-

rede olursak olalım bu oyunu bozmak için 
canla başla çalışacağız. Sadece bununla da 
kalmayacağız, kendi oyunumuzu da kuraca-
ğız. Mazlum milletler adına biz kendi oyu-
numuzu, kendi barış ve esenlik anlayışımızı 
ortaya koyacağız" diye konuştu. 

Türkiye hapsedilmekten kurtuldu 

Kurtulmuş, buradaki konuşmasının so-
nunda şunları kaydetti: "Türkiye'nin her 
alanda köşeye sıkıştırılmaya çalışıldığı bir 
dönem içindeyiz. Çok şükür bunların hep-
sini kararlı şekilde bertaraf ettik ve etmeye de 
devam ediyoruz. Bütün terör örgütlerine 
karşı son derece titiz bir şekilde mücadeleyi 
her alanda sürdürmeye kararlıyız. Sevilla 
Anlaşmasıyla hedeflenen, Türkiye'yi kendi 
kara sularına hapsetmek ve Akdeniz'den 
Türkiye'yi bir şekilde söz sahibi kılmamak 
hedefleriydi. Libya hükümetiyle 27 Ka-
sım'daki Mutabakat Muhtırası ile çok şükür 
bu oyunu da bozduk. Böylece Türkiye Doğu 
Akdeniz'de hapsedilmekten kurtuldu." 
 

Bütün camia destek vermeli 

Öte yandan salondan ayrılırken gazetecilerin 
sorularını yanıtlayan Kurtulmuş, "İstan-
bul'da 'Türk Akım' projesinin açılışı dolayı-
sıyla gerçekleştirilen tören öncesinde ve 
sonrasında yapılan görüşmelerde, Türkiye 
ile Rusya Federasyonu arasında an-
laşma sağlanmış ve bu anlamda 
da 12 Ocak'ta başlamak üzere 
Libya'da ilgili bütün taraflara 
ateşkes çağrısında bulunul-
muştur. Buna bütün ulus-
lararası camianın da 
destek vermesi lazım. 
Hafter'in bu ateşkes 
çağrısına kayıtsız kal-
mayacağı bir ortamın 
uluslararası camia 
tarafından oluşturul-
ması gerektiğine 
inanıyoruz" diye 
konuştu. Kurtul-
muş, Hafter'in 'dar-
beci' bir şekilde 
ortaya çıktığını, 

mevcut meşru hükümeti devirmek için şehir 
ve halka bomba yağdırdığını belirterek, 
"Buna rağmen Rusya Federasyonuyla bera-
ber ortak bir ateşkes çağrısı yapılmış, buna 
uymalarını temenni ederiz. Libya halkının 
geleceği için uygun olan, Libya'nın milli 
menfaatlerine uygun olan, ayın 12'sinden 
sonra bu ateşkesin sağlanması ve Libya'da 
Ulusal Mutabakat Hükümetinin güçlendiri-
lerek ilgili bütün tarafların içinde olacağı si-
yasal bir sürecin güçlendirilmesidir" dedi.  
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İÇİŞLERİ Bakanı Süley-
man Soylu, '10 Ocak İda-
reciler Günü' nedeniyle 

Ankara Vilayetler Evi'nde düzenle-
nen programa katıldı. Türkiye'nin 
bugün hazinesi ve gücüyle birlikte, 
büyük bir mücadelenin içinde oldu-
ğunu belirten Bakan Soylu, şöyle 
konuştu: "Bugün Türkiye'nin uğraş-
tığı meseleler, bize aslında kendi gü-
cümüzün ne olduğunu 
anlatmaktadır. Türkiye bugün göçü 
yönetiyor. Uluslararası göç örgütü 
verilerine göre, Almanya'nın milli 
geliri 3.9 trilyon dolar, barındırdığı 
mülteci sayısı 1.4 milyon kişi. Fran-
sa'nın 2.8 trilyon dolar, barındırdığı 
mülteci 400 bin kişi. Bizim milli geli-
rimiz 771 milyar dolar, ülkemizde 
sadece Suriyeli sayısı 3 milyon 571 

bin kişi. Bu dengesizliğe rağmen biz 
bunu başarıyla yönetiyoruz. Keza 
PKK, YPG, DEAŞ, FETÖ, aşırı sol 
terör örgütleri. Bunların hepsiyle eş 
zamanlı mücadele ediyoruz. Güney 
ve Doğu sınırlarımızın toplamı 1855 
kilometre ve burayı kaçak göçe, terö-
rist girişlerine karşı koruyoruz. 3 ta-
rafımız denizlerle çevrili ve yine bu 
deniz alanını da kaçak göçe, uyuştu-
rucu ticaretine karşı koruyoruz. Bu 
fotoğrafın bir tek okuması vardır, 
Türkiye güçlü bir ülkedir. Hem 
güçlü bir ülkedir, hem de stratejik bir 
akılla yönetilen, bir politikası olan, 
yöneldiği bir hedefi olan bir ülkedir. 
Bunu millet himaye ediyor ve bunu 
bir lider yönetiyor. Daha da önemlisi 
hem bu milletin, hem bu liderin bir 
gelecek tasavvuru var." 

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş "Libya'da süratli bir 
şekilde Ulusal Mutabakat Hükümetini destekleyen bir uluslararası 
baskı ortaya çıkmazsa, Libya Suriye'ye benzer bir noktaya gelebilir, 
Yemen'e benzer bir noktaya gelebilir, belki uzun süre devam edecek 
iç çatışmaların büyük türbülansların içerisine girebilir" dedi

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, “TÜİK'in verilerine göre insanlarımız iş  
aramaktan vazgeçiyorlar. Ekim ayında çalışma yaşına gelen her 100 kişiden sadece 9'u iş aramış” dedi

Türkiye bugün göçü yönetiyor 

MHP gündemdeki konular için toplandı
MİLLİYETÇİ Hareket Partisi'nin 
(MHP) Merkez Yönetim Ku-
rulu, Merkez Disiplin Kurulu, 

Milletvekilleri ve İl Başkanları ortak toplan-
tısı başladı. Ankara'da otelde düzenlenen 
ortak toplantı, Genel Başkan Devlet Bahçeli 
başkanlığında başladı. MHP yönetiminin 
2020 yılı stratejisini belirlemek üzere düzen-

lediği toplantıda, Cumhurbaşkanlığı Hükü-
met Sistemi, ekonomik gelişmeler ve dış po-
litika konularının ele alınacağı öğrenildi. 
Basına kapalı gerçekleşen toplantıda, aka-
demisyenlerin de Libya'dan İran'a, Doğu 
Akdeniz'den Suriye'ye kadar çeşitli alan-
larda dış politika konusunda görüşlerini ak-
taracağı belirtildi.  

İnsanlar iş aramaktan vazgeçiyor

LIBYA SURIYE’YE 
DONUSEBILIR

NUMAN Kurtulmuş, şunları kaydetti: 
"Ateşkese uyulmazsa eğer, Libya zaten 
paramparça olmuş diğer bölge ülkele-
rine benzer bir noktaya gelebilir. Şu 
anda bir tarafta Mısır'a yakın sınır böl-
gelerinde Bingazi, Derne, Tobruk tara-
fında Hafter grubu, diğer tarafta esas 
kabul edilmiş meşru hükümet Trab-
lus'ta var ama aynı zamanda Libya'nın 
bazı bölgelerinde hala DEAŞ varlığının 
olduğunu biliyoruz. Bazı bölgelerde 
eski rejimden kalmış silahlı grup, aşiret-
lerin var olduğunu biliyoruz.” dedi.

Libya’ya dikkat  
etmek gerekiyor 

Numan 
Kurtulmuş

Süleyman 
Soylu

Faik 
Öztrak

Bakan Soylu; 
“Bu fotoğrafın  

bir tek okuması 
vardır, Türkiye 

güçlü bir  
ülkedir.” 



SU SATIN ALINACAKTIR
ÜSKÜDAR BELEDİYESİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

DAMACANA SU, PET ŞİŞE VE BARDAK SU ALIMI İŞİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu
maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası :2020/2742
1-İdarenin
a) Adresi :Mimar Sinan Mahallesi Çavuşdere Caddesi No: 35

Kat:4 Üsküdar/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası :2165313000 - 2165313273
c) Elektronik Posta Adresi :isletme@uskudar.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :Damacana Su (19 lt.) 22.000 Adet Bardak Su (En az 180 ml) 2.750.000 

Adet Pet Şişe Su (330 ml) 100.000 Adet 
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari 
şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri :Üsküdar Belediyesi Hizmet Binası ve Ek Hizmet Binalarına teslim edilecektir.
c) Teslim tarihi :İşe başlama tarihinden itibaren 31.12.2020 tarihine kadar ihtiyaca 

binaen peyderpey teslimat yapılacaktır.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :Üsküdar Belediye Başkanlığı İşletme Müdürlüğü (Mimar Sinan 

Mahallesi Çavuşdere Caddesi No: 35 Kat:4 - ÜSKÜDAR / İSTANBUL)
b) Tarihi ve saati :05.02.2020 - 10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zo-
runlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
İstekliler; Tedarik edecekleri suyun adını belirterek kaynakta veya çıkış noktasında üretici firmaya T.C. Sağlık
Bakanlığından verilen İşletme İzin Belgesini,teklif zarfında sunacaktır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin
yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Tica-
ret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri
veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte
sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli
kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir. 
a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
d) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca
düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı veya bayi veya dağıtıcı olduğunu gösteren belgelerden en az
birini,
teklif zarfında sunacaktır.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıkla-
maları içeren doküman:
7.5.6.1.İstekliler, teklif edilecek suların markalarını birim fiyat teklif cetvelinde belirtilecektir.Teklif Cetvellerinde
marka belirtmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
7.5.6.2. İstekliler, Teknik Şartnameye uygun olarak aşağıda belirtilen sulara ait numuneleri ihale tarih ve saa-
tine kadar İdaremize (Üsküdar Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğüne) eksiksiz teslim edeceklerdir.
İstekliler numune teslim ettiklerine dair “Numune Teslim Tutanağı” nı teklif zarfı içerisinde sunacaklardır. Nu-
mune getirmeyen, numuneleri eksik getiren, numuneleri teknik şartnamede belirtilen özelliklere uygun olma-
yan ve numune teslim tutanağı teklif zarfı içerisinde sunmayan İsteklilerin teklifleri değerlendirme dışı
bırakılacaktır.
İdareye Teslim Edilecek Sulara ait Numune Listesi:
2 adet Bardak Su ( En Az 180 ml)
1 Adet Damacana Su (19 lt)
2 Adet Pet Şişe Su (330 ml)
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Üsküdar Belediye Başkanlığı İşletme Müdürlüğü (Mimar Sinan Ma-
hallesi Çavuşdere Caddesi No: 35 Kat:4 - ÜSKÜDAR / İSTANBUL) adresine elden teslim edilebileceği gibi,
aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üze-
rine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çar-
pımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici
teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif
üzerinde bırakılacaktır.

MUSTAFA DOLU

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın:(1114770)

İ stanbul Büyükşehir Belediyesi
(İBB), ‘Kanal İstanbul’un İs-
tanbul’a vereceği zararları bi-

limsel verilerle kamuoyuna
duyurmak için “Kanal İstanbul
Çalıştayı’’ düzenledi. Alanında
önemli isimler, projenin İstanbul’a
vereceği zararları bilimsel verilerle
gözler önüne serdi. İstanbul Kon-
gre Merkezi’nde, sekiz ana başlıkta
yapılan çalıştaylardan biri de
Emirgan Salonu’nda düzenlenen
“Afet Riski ve Depremsellik” otu-
rumu oldu. İBB Deprem Risk Yö-
netimi ve Kentsel İyileştirme Daire
Başkanı Tayfun Kahraman’ın mo-
deratörlüğünde düzenlenen
oturuma, İstanbul Teknik
Üniversitesi (İTÜ) Jeofizik
Mühendisliği Bölümün-
den emekli öğretim
üyesi Prof. Dr. Haluk
Eyidoğan, Ortadoğu
Üniversitesi (OTDÜ)
Şehir ve Bölge Plan-
lama Bölümünden
emekli Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Murat Bala-
mir, İTÜ Jeoloji Mü-
hendisliği Bölümünden
emekli ve Bilim Akademisi
Kurucu Üyesi Prof. Dr.
Naci Görür, TMMOB İnşaat
Mühendisleri Odası İstanbul
Şube Başkanı Nusret Suna konuş-
macı olarak katıldı.

Çağırdık ama gelmediler

Kanal İstanbul’a neden karşı ol-
duklarını bilimsel verilerle anlat-
mak için bir araya geldiklerini
belirten Deprem Risk Yönetimi ve
Kentsel İyileştirme Daire Başkanı
Tayfun Kahraman, “Ayrım yapma-
dan herkesi davet etmeye çalıştık.
Projeyi destekleyen bilim insanla-
rını da davet ettik ama gelen kimse
olmadı” dedi.

Depremi tetiklemez ama...

Konuşmacılar arasında ilk sözü
alan İTÜ Jeoloji Mühendisliği Bö-
lümünden emekli ve Bilim Akade-
misi Kurucu Üyesi Prof. Dr. Naci
Görür konuşmasına, “Benim söy-
lemediğim ama bana atfedilen
‘kanal depremi tetikler’ şeklinde
doğru olmayan bir ifade var. Hiç-
bir zaman böyle bir söz etmedim
bu doğru da değildir. Kanal dep-
remi tetiklemez ama deprem kanalı
ciddi şekilde etkiler” diyerek baş-
ladı.

En zayıf halka üzerine yapılıyor

Son günlerde en sık tartışılan ko-
nular arasında yer alan “Kanal
depremi tetikler mi” tartışmasına
ilişkin Görür şunları söyledi: “Yok

böyle bir şey. Ama bakalım kanal
depremi nasıl tetikleyecek? Mar-
mara’nın altındaki fay kılırsa en az
7.2 deprem üreteceğini düşünüyo-
ruz. Bu depremi ilan ettik, bekliyo-
ruz. Fay kırıldığında kanal 9
şiddetinde etkilenecektir. Kanal
özellikle, Küçükçekmece- Mar-
mara arasındaki en zayıf halkaya
yapılıyor. Bu kesim depremden en
şiddetli şekilde etkilenecek. Kana-
lın altında canlı fay yok deniliyor.
Bu söylemi de olumlu anlamda
kullanıyorlar. Ama gerçekten Mar-
mara kısmında canlı fay yok mu?

Araştırma ge-
mileri 

ile yaptı-
ğımız çalışmalar sırasında Küçük-
çekmece’nin açıklarında kıta
sahanlığında ana faya gelen fayla-
rın olduğunu tespit ettik. Bazıları
canlı ve bunlar çok sığ da değil. En
az 2-2.5 km derinliğinde. Bu bize
neyi gösteriyor? Kanalın Marma-
ra’ya bağlandığı yerin kıta sahan-
lığı parça parça faylarla kesilmiş
durumda. Zafiyet zonu oluşmuş,
bir zayıflık zonu oluşmuş. Asıl
büyük canavar da burada. 9 şidde-
tinde etkilenecek demiştim ya bu
faylar da harekete geçerse o kana-
lın Küçükçekmece ile Marmara
arasını hangi güç hangi mühendis-
lik yapısı tutar onu bilemiyorum.
Ama yapılmaz mı? Japonlar yapı-
yor ama Japonlar da yıkılıyor.
Belki yapılır ama neden bu kadar
riski alalım? “

Mühendisler korkuyor

Büyükçekmece-Küçükçekmece
arasındaki alanı “heyelan cehen-
nemi” olarak belirten Görür, “Kü-
çükçekmece civarında kazı yapıp
oraların tabanıyla oynadığınız
zaman yatırımlar yaparak ve ina-
nılmaz önlemler alarak ancak to-
pografyası yüksek zeminlerin kanal
içine yürümesini engelleyebilirsi-
niz. Bu dediğim de daha deprem

yokken olacaktır. Deprem ayrı bir
parametre” diye konuştu. Güney
kısımlarda ise arazinin olumsuz-
luklarına değinen Görür konuşma-
sını şöyle sürdürdü: “Son derece
çürük, zayıf, yumuşak, killi, kaba-
ran, şişen, dağılan, akan bir zemin
var. Mühendislerin korktuğu bir
zemin. Daha kuzeye geldiğimizde
son derece ayrışmış, dağılmış bir
yapı var. Karadeniz’e geldiği
zaman da güncel çökeller var.
Genel anlamıyla bu kanal olabile-
cek en çürük en mühendislik bakı-
mından sorunlu zeminlerden
geçiyor. Zaten İstanbul’un zemin
bakımından en sorunlu bölgesi de
bu alan.”

Öncelikler farklı olmalı

İstanbul Teknik Üniversitesi
(İTÜ) Jeofizik Mühendisliği
Bölümünden emekli öğretim
üyesi Prof. Dr. Haluk Eyido-
ğan, kanal kazısı sırasında
yapılacak patlamalara dik-
kat çekti. Eyidoğan “ÇED
raporunda diyor ki ‘her biri
19.96 tonluk atımla pat-
latma yapılacak. Bir atımda

57 bin ton hafriyat çıkarıla-
cak.’ Bu 4 yıl sürecek. 4 yıl bo-

yunca her gün 57 bin ton
hafriyat çıkarılacak. 10 bin tona

yakın dinamit patlatılacak bir
atımda. Bu büyüklükte bir dinamit
atımı sismik enerji olarak 3.8 bü-
yüklüğünde depreme eş değer
enerji çıkacak. Öncelik İstanbul’u
depreme hazırlamak olmalı coğ-
rafyamızı parçalayan kanala değil”
dedi.

Bilimi esas almak gerekiyor

Kamuoyunda sıkça tartışmalara
sebep olan ÇED Raporuna deği-
nen Ortadoğu Üniversitesi
(OTDÜ) Şehir ve Bölge Planlama
Bölümünden emekli Öğretim
Üyesi Prof. Dr. Murat Balamir,
“Kapsamlı bir veri analizi gere-
kirdi. ÇED’de ancak bunun bir
parçası olurdu. Elimizdeki o ra-
poru defalarca katlayan analizler
ve raporlar olmalıydı. Böyle bir
süreç ise ancak aklın ve bilimin
egemen olduğu bir toplumda, yö-
netim biçiminde gündeme gelebile-
cektir.” Balamir ayrıca 1999’da
yaşanan Büyük Marmara Depre-
mi’nden ders çıkarılmadığını ve
aralıklarla beklenen büyük İstanbul
depreminin kendini hatırlattığını
anlatarak şunları söyledi: “75 Mil-
yar TL paramız varsa eğer, bu pa-
rayı İstanbul’un gelecekteki büyük
depreme hazırlanması ve yıkım ve
ölüm risklerinin azaltılması için
harcamak yerine, neden bu kadim
şehrin doğasını mahvedecek İstan-
bul Kanalı’na harcayalım?”

İBB’nin düzenlediği, “Kanal İstanbul Çalıştayı’’ öğleden sonraki oturumlarla
devam etti. İstanbul Kongre Merkezi’nin Emirgan Salonu’nda gerçekleştirilen
“Afet Riski ve Depremsellik” oturumuna, alanında önemli isimler katıldı. 
Konuşmacılar, İstanbul'un depreme hazırlanması gerektiği uyarısında bulundu

İETT Çin nüfusu
kadar yolcu taşıdı

İBB’nİn bağlı kuruluşla-
rından İETT Genel Mü-
dürlüğü’nün otobüs,

Metrobüs, Tünel ve nostaljik tram-
vayları ile İETT denetimindeki Özel
Halk Otobüsü ve Otobüs A.Ş.’ye ait
araçlarda seyahat edenlerin sayısı
2019 yılında yüzde 10 arttı. İstan-
bul’da 2019 yılında lastik tekerlekli
toplu taşıma araçlarıyla
Çin’in nüfusuna denk gelen
tam 1 milyar 364 milyon 838
bin 191 kişi yolculuk yaptı. 6
bin 274 otobüs, 18 milyon
498 bin 641 sefer gerçekleş-
tirdi. Bu seferlerde 483 mil-

yon 616 bin 109 kilometre yol kat
edildi. Bu rakam, dünyadan 384 bin
400 kilometre uzaklıktaki aya 629
defa gidiş dönüş mesafesine eşit.
Öte yandan, İstanbul’da 2018 yı-
lında 963 milyon 485 bin 646 olan
otobüs yolcu sayısı,2019’da 1 milyar
63 milyon 673 bine yükseldi. İETT,
hizmet verdiği 13 bin 708 durakta

çalışan 779 hat sayısını da 2019 yı-
lında 828’e çıkardı.

7 gün 24 saat hizmet

İstanbullulara 7 gün 24 saat hizmet
veren 44 istasyonlu Metrobüs hat-
tında isebir önceki yıl 283 milyon
884 bin 286 olan yolcu sayısı 2019
yılında yüzde 5 artarak 295 milyon

941 bin 931’e yükseldi.
2018’de 4 milyon 513 bin
331 yolculuğun yapıldığı
Nostaljik Tramvay ve
Tünel’de ise2019’da yaklaşık
yüzde 16 artışla 5 milyon
223 bin 259 kişi taşındı.
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TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Baş-
kanı Nusret Suna ise konuşmasında Kanal İstanbul’un

neden yapılmaması gerektiğine dair harcanan enerjiye ve
emeğe üzüldüğünü belirterek, “Akla zarar projeyi konuşmak
ve neden yapılmaması gerektiğini yetkili mercilere anlatabil-
mek çok yorucu” dedi. Suna sözlerini şöyle sürdürdü: “Şehri-

mizde henüz depreme hazırlık yapılmamışken bizler
açısından temel soru şudur; İstanbul’un ihtiyacı olan nedir?

Kanal İstanbul kentin ihtiyaçlarını karşılayacak bir proje
midir? Yanıtımız nettir. İstanbul’un böyle bir projeye ih-

tiyacı yoktur. İstanbul’un mevcut sorunları çözüm
beklerken, nüfus yoğunluğunu iki katına çıka-

racak Kanal İstanbul gibi projelere yö-
nelmek kente taşıyamayacağı bir

yük bindirmektir.”

Böyle Bir 
projeye gerek yok

İETT’ye bağlı otobüs, Metrobüs, Tünel ve tramvay hatlarında 2019’da Çin’in nüfusu kadar yolcu taşındı.
6 bin 274 araçla yapılan 18 milyon 498 bin seferle, aya 629 kez gidip gelecek kadar uzun yol kat edildi
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Öğretmenlerin çilesi devam ediyor
İSTANBUL Teknik Üniversitesi 
(İTÜ) Vakfı'na devredilen Doğa 
Koleji toplanan bir grup veli, öğret-

menler ve diğer personelin hala maaşını ala-
madığı gerekçesiyle basın açıklaması yaptı. 
Ataşehir'de bulunan Doğa Koleji Genel Mü-
dürlük önünde velilerden oluşan yaklaşık 150 
kişilik grup eylem yaptı. Velilerden bazıları 
"Öğretmenlerimi parasız bırakmayın", "Öğret-
men Mutsuz, Öğrenci Umutsuz" yazılı döviz-
ler taşıdı. İTÜ Vakfı'na devredilen özel okulun 

velileri, öğretmenler ile diğer personelin hala 
maaşını alamadığını öne sürdü. Veliler adına 
basın açıklamasını okuyan Nurcan Tanır "Ve-
liler olarak Doğa Koleji'nde yaşananları artık 
nasıl ifade edebileceğimizi inanın bilemiyoruz. 
"Yol param yok. Soğukta 7 kilometre  yürüye-
ceğim. Evde doğalgaz saatim mühürlü donu-
yorum . Yiyecek ekmeğimi bugün okul 
yemekhanesinden aldım." Bu ifadeler eğitim 
görmesi için çocuklarımızı emanet ettiğimiz 
yüzlerce öğretmenimizden sadece birinin hay-

kırışı. Öğretmenlerimiz artık evine ekmek ala-
mayacak çocuğunu hastaneye götüremeyecek 
ilaç alamayacak faturalarını ödeyemeyecek 
durumda. Doğa Koleji'nde tam 5 aydır süren 
maaş krizi artık bir eğitim sorunu olmaktan 
çıkıp yaşamsal bir hal almıştır. Öğretmen 
maaş ödemeleri hala yapılmamıştır. Ayrıca 
okul yönetimi bilmelidir ki öğretmenlerimizin 
maaşları ödenip, düzeneğe girene kadar, ke-
sinlikle tek bir doğa koleji öğrencisi gelecek 
sene için kayıt yenilemeyecektir." dedi. 

B alat'ta bulunan bir kahvehane adı 
“Derviş Baba Deliler, Abdallar, 
Meczuplar ve Aşıklar Kahveha-

nesi". İlk bakışta sıradan bir yer gibi gö-
rünse de aslında içerisinde birçok hikaye ve 
yaşanmışlık barındırıyor. 2008 yılında ihti-
yaç sahiplerine destek olmak için faaliyete 
başlayan Derviş Baba Deliler, Abdallar, 
Meczuplar ve Aşıklar Kahvehanesi'nin gö-
nüllü çalışanları hiç bitmiyor. Kahvehane, 
pansiyon, market, kırtasiye derken şimdi-
lerde de aşevi, ve butik ile ihtiyaç sahiple-
rine umut olmaya devam ediyor 

Sokakta yatana sahip çıkmalı 

Derviş Baba Deliler, Abdallar, Meczuplar 
ve Aşıklar Kahvehanesi'nin 16 metre karelik 
bir alanda başladığını söyleyen Ali Denizci, 
“Bana göre normal fakat mahallenin deli 
dediği 18 kişiye evimde yemek pişirip, yaka-
ladığımız yerde de alıp hamama götürerek 
başladık. Hiç unutmuyorum kasım ayında 

bir gün parkta yürürken naylon poşetler 
gördüm. Altında köpek yavruları var san-
dım. Kurtarmak için gittiğimde altından 2 
yaşında bir kız çocuğu çıktı. Naylonu tam 
kaldırınca 6 yaşında başka bir kız çocuğu 
daha, toplam da altı çocuk bir baba, anne-
leri yok. Sonra öğrendik ki Sulukule yıkı-
mında sokak da kalan aileler bunlar bizde 
hemen bu aileleri evlere yerleştirdik. Bu 
süre zarfında anladık ki uzun süre sokakta 
yatan insan yaşamdan kopuk oluyor. Bizde 
yardımlara başladık. İnsanların katılma-
sıyla büyüdük. Cihangir, Kadıköy, Balat, 
Eskişehir, Ankara, Bursa, İzmir, Aydın, 
şimdi buradayız" dedi. 

Kimse yolda kalmamalı 

"Biz holding kurmuyoruz sadece yardım 
etmeye çalışıyoruz" diyen Denizci, "Yolda 
kalanın yola devam etmesini sağlamak zo-
rundayız. İnsanlar çeşitli nedenlerle sokak 
da kalabiliyor. Mesela kanser hastası bir 

ablamız var onun tedavisini karşıladık. Ve 
ona ev tuttuk. Bir başkasının psikoloğa ihti-
yacı var. Eski bir madde ve alkol bağımlısı 
olduğum için bu konuda gelenler var. Aş-
evimiz var her gün 200 kişi karnını doğuru-
yor. Pansiyonumuz var" dedi. 

Sokakta ihtiyar bırakmamalıyız 

Denizci, "Bir gün sokaklarda evleri dolaşı-
yorum. Gün sonu eve döndüğümde 'Al-
lah'ım şükürler olsun evimde tuvalet var' 
dedim. Ben tuvaleti olmayan bir ev hiçbir 
zaman düşünmemiştim" diye konuştu. Ali 
Denizci, “O gün gittiğim evlerin çoğunda 
tuvalet yoktu. Tam o esnada kızın biri ya-
nıma gelip 'erkekler parka gidiyor ama biz 
camii kapandıktan sonra gidecek yer bula-
mıyoruz. Sabaha kadar bekliyoruz 'dedi. 
Bunun için Bir hedefin var sokaktan kadın 
ve ihtiyar bırakmayacağım. Devlet yapmı-
yor mu? tabii ki de yapıyor. Ama yeterli 
değil, klasik insan tabiri belediye yapsın, 
devlet yapsın, zenginler yapsın. Peki, ben ne 
yapabiliyorum.  Devlet yapsın çok büyük 
kolaycılık. Geçen gün Fatih'te bir insan 
apartmanın girişinde donarak öldü. Bu 
benim ayıbım, senin ayıbın, bu şehirde ya-
şayan herkesin ayıbı" diye konuştu. 

İyilik gün geçtikçe büyüyor 

İhtiyaç sahiplerine her şeyin ücretsiz ol-
duğu bu kahvehanede gönüllerin kimi ço-
cuklara eğitimler veriyor. Kimi aşevine 
yemek yapıyor. Kimisi ise butikte ihtiyaç sa-
hiplerine giysi dağıtıyor. Fakat Hepsinin fel-
sefesi 'bir görüyorsan ve duyuyorsan 
sorumlusun' diyorlar. Aşevi gönüllüsü 
Onur Yüksel, her gün en az 200 kişiye 
yemek çıkardıklarını söyleyerek “İçimizde 
doktor, mühendis, aşçı veya öğrenci arka-
daşlarımız da var. Hepimiz gönüllüyüz. 
Hepimizin amacı bir. Butik gönüllüsü sema 
Yüksel ise; Burada insanlara ücretsiz kıya-
fetler veriyoruz. Daha çok ihtiyaç sahibi, 
sokakta yaşayan insanlara ayakkabı, mont, 
battaniye veriyoruz" diye konuştu. 

4 sene sokaklarda yaşadım 

"Empati kurmak gerekiyor, anlamak gereki-
yor, ne kadar çok varlığımız var, ne kadar 
çok şanslıyız, şükretmemiz gerekiyor bir de 
bunu paylaşmamız gerekiyor" diyen De-
nizci, "Bu toprakların haklarına hep çok 
güvendim çünkü 3,5 yıl sokaklarda yaşa-
dım. Hiç aç kalmadım. Sırtındaki ceketi çı-
kartıp bana veren adamı biliyorum. 
 Yoksa sarhoşun tekiydim. Bana karşılıksız 
verileni yine karşılıksız olarak vermeye çalı-
şıyorum. Aslında insan olma görevimi ye-
rine getiriyorum. Açtığımız aşevinde yemek 
yiyenleri büyük çoğunluğu 24 saat içere-
sinde sadece o yemeği yiyor ben de onları 
gördükten sonra günde tek öğün yemeye 
başladım" dedi.

S uriye’de yaşananlar, güç mücadelesi-
nin ne kadar değişken olduğunun ka-
nıtı. Önümüzdeki süreçte Türkiye’nin 

göz önünde bulundurması gerekenler nelerdir. 
Onlara bir göz atalım. 

Suriye’nin yanında, Libya ve Doğu Akde-
niz’de yaşananlar, aslında bir bütünün parça-
larını oluşturuyor. Türkiye; 2015 yılı Kasım 
ayında Rus uçağını düşürdükten sonra, Suriye 
sorununda gerçekleri bütün çıplaklığıyla 
gördü. Sonrasında da politika değiştirdi. O 
döneme dek izlenen politika yanlıştı. 2016 
yılı sonunda, Ankara’da, Rusya Büyükelçi-
si’nin öldürüldü. Ertesi gün Moskova’da 
Rusya, Türkiye ve İran’ın katılımıyla Mos-
kova zirvesi yapıldı. Ardından, 2017 Ocak 
ayında Astana Zirvesi ile başlayan süreç, Tür-
kiye’nin tercihlerine yansıdı. Şu görüldü: 
Akılcı ve gerçekçi dış politika izlenecekse, ön-
celikle bölge ülkeleriyle, komşu devletlerle, 
aynı tehdide maruz kalan, aynı düşmanla mü-
cadele eden ülkelerle birlikte olmak, ittifak 
yapmak gerekir. 

Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün 
genç diplomatlara verdiği şu üç öğüt her 
zaman geçerlidir, günceldir, öğreticidir: 

1) Arap ülkeleri arasındaki, Arap ülkeleri 
içindeki sorunlara asla taraf olmayın.  

2) Moskova’yla ilişkileri her zaman 
önemseyin. 

3) Batı emperyalizmiyle ilişkilerde temas 
ve mesafeyi gözetin.  

Türkiye’nin politikalarının etkileri  

Türkiye’nin izlediği politikalar, Ortado-
ğu’yu da, Avrasya’yı da iyi tanımadığımızı 
gösterdi. Sadece siyasiler değil, bürokrasi de, 
akademi de, aydınlar da, iş dünyası da bu 
bölgeleri tarihsel, siyasal, ekonomik, toplum-
sal, kültürel, demografik açıdan iyi tanımı-
yorlar. Türkiye; ABD ile sorun yaşadığında, 
AB ile gerilim söz konusu olduğunda, sıklıkla 
Avrasya seçeneğini, hatta ŞİÖ üyeliğini gün-
deme getiriyor. Ama bunun ne Avrasya ülke-
lerinde, Rusya ve Çin’de etkisi oluyor, ne de 
NATO’da, Avrupa’da fazla ciddiye alınıyor. 
Hem Avrasya güçleri, hem Atlantik güçleri, 
Türkiye’nin bu çıkışlarının taktik, dönemsel, 
geçici olduğunu biliyorlar. Türkiye’nin bütün-
cül, kapsamlı, stratejik bir Avrasya yönelimi 
yok. Türkiye’de ana akım siyasetin, iktidar 
blokunun, muhalefetin, sivil – asker bürokra-
sinin, iş dünyasının, toplumun geniş kesimle-
rinin, akademinin akşamdan sabaha bir 
Avrasya yönelimi içine girmesi mümkün 
değil. Kaldı ki böyle bir hazırlık da yok. İrade 
de yok.   

Oysa Türkiye tipik bir Avrasya ülkesi, Av-
rasya’nın kilidi. Avrupa ve Asya’da toprakları 
olmasının ötesinde, tarihiyle, kültürüyle, mut-
fağıyla, damak tadıyla, musikisiyle, ezgileri, 
türküleri, halk dansları, oyun havalarıyla da 
kuzeyi, güneyi, doğuyu, batıyı harman etmiş, 
sentez etmiş, birleştirmiş, kucaklamış bir 
ülke. Aynı anda Karadeniz, Ege, Akdeniz ül-
kesi. Bir ucuyla Balkan, bir ucuyla Kafkas 
kimliği var. Doğu Avrupa’ya da, Hazar Hav-
zası’na da, Ortadoğu’ya da uzanıyor. Bu 
engin ve zengin tarihsel birikimi, jeopolitik 
konumu, stratejik önemi politik ve diplomatik 
nüfuza, ekonomik artı değere çevirecek müte-
şebbis ruhuna, tarihsel deneyime sahip. Fakat 
bunu hayata geçirmekten uzak. Bu yönde bir 
siyasi hazırlık ve kararlılık yok. Avrasya’ya 
salt ticari açıdan bakıyor. 

Enerji bağımlılığımız olan Rusya’ya, 
önemli enerji tedarikçilerimiz olan yakın 
komşularımıza, diğer çevre ülkelere bakışı-
mızda, kısa – orta – uzun vadeli stratejik 
planlama yapmak, güçlü ve zayıf olduğumuz 
alanları doğru saptamak, fırsat ve tehditleri 
nesnel biçimde değerlendirmek, öncelikler lis-
tesi çıkarmak, gerçekler ve niyetler arasında 
uyum gözetmek gerekiyor.    

Türkiye hangi deneyimlerden yararlanmalı? 

Türkiye; ulusal, bölgesel, küresel ölçekte 
tarihsel bir kırılma noktasında kurulmuştur. 
Ulusal ölçekte, Osmanlı İmparatorluğu’nun 
dağıldığı dönemdir. Bölgesel ölçekte, hemen 
yanımızda Çarlık Rusya’sının tarihe karıştığı, 
SSCB’nin kurulduğu dönemdir. Küresel öl-
çekte ise dünya tarihinin ilk büyük paylaşım 

savaşının, Birin Cihan Har-
bi’nin yaşandığı dönemdir. Böyle-
sine büyük travmalardan, büyük kırımlardan, 
büyük altüst oluşlardan başarıyla çıkmak 
için, stratejinin üç temel unsuru olan kuvvet – 
zaman – mekân dengesini iyi kurmak gerekir. 
İlerleyen yıllarda Türkiye’nin İkinci Dünya 
Savaşı dışında kalmayı başarması, olumsuz 
koşullara rağmen 1974’te Kıbrıs Barış Hare-
kâtı’nın başarıyla sonuçlanması, tarihimiz-
deki olumlu örneklerdir. Yaşadığımız sorunlu 
coğrafyaya rağmen, bu bölgede savaş dışı 
kalmayı başarmak önemlidir. 

ABD-İran gerilimi, Irak’ı nasıl etkiliyor? 

ABD’nin Soğuk Savaş’ın bitiminden beri, 
Ortadoğu’ya yönelik saldırı ve işgallerinden 
en kazançlı çıkanlar şunlar oldu: Birincisi, 
bölgedeki ABD destekli Kürt gruplar ve terör 
örgütleri. İkincisi, ABD hiç istemediği halde 
İran. Bir başka ifadeyle, ABD’nin bölgede 
Kürtlerin önünü açmak için attığı her adım, 
Irak ve Suriye’ye yönelik her emperyalist çul-
lanış, İran’ın nüfuzunu artırdı. Gerek Soğuk 
Savaş’ın bitiminde Irak’ın Kuveyt’i işgal et-
mesiyle başlayan Birinci Körfez Bunalımı; 
gerek 2003’te ABD’nin Irak’ı işgali; gerek 
ABD destekli IŞİD terör örgütünün artan et-
kisi, en çok Irak’ı zayıflattı, karıştırdı, yıp-
rattı. Son günlerde ABD ve İran arasında 
daha da artan gerginlik de, yine en fazla 
Irak’ı etkileyecek. 

Çünkü her şeyden önce Irak; milli bütün-
lük, ulusal kimlik, devlet olarak zayıf. Etnik, 
dinsel, mezhepsel kimliklerden kaynaklanan 
gerilim yüksek. Buna bir de ekonomik sorun-
lar ve dış müdahaleler eklenince, ülkedeki is-
tikrarsızlık daha da artıyor. İstikrarsız 
yönetim, yoksulluk, işsizlik, yolsuzluk, kamu 
hizmetlerinin zayıflığı, halkı bezdiriyor. 
Irak’ta en fazla nüfuz sahibi ülkeler olarak, 
ABD ve İran öne çıkıyor. 

Enerji kaynakları zengin olan Irak’ın yüz-
ölçümü 437 bin kilometrekare. Nüfusu yakla-
şık 40 milyon. Yüzde 80’i Arap, yüzde 15 
kadarı Kürt. Gerisi, Türkmenler başta olmak 
üzere, diğer gruplardan oluşuyor. Yüzde 98’i 
Müslüman. Kabaca üçte ikisi Şii. İşgal öncesi 
Irak’ta eğitimli, nitelikli, kültürlü, ticaret er-
babı insanlar olarak öne çıkan Türkmenler, 
işgal sonrası göçe zorlandılar, katledildiler, 
tapu kayıtları yağmalandı, varlıkları gasp 
edildi.    

Irak’ın yaşadıkları derslerle dolu 

1980-1988 arasındaki İran-Irak savaşı ül-
keyi mahvetmişti. Fakat yine de, BAAS reji-
minin de etkisiyle, Iraklı milli kimliğini 
oluşturma yönünde kimi adımlar atılmıştı. 
2003’te ABD işgali ve sonrasında yaşananlar, 
gevşek bir federasyona özgü hükümler içeren 
anayasa, Irak’ı etnik, mezhepsel kota ve 
kompartımanlar üzerinden ayrıştırdı. Öyle ki, 
cumhurbaşkanı Kürt. Başbakan Şii Arap. 
Meclis başkanı Sünni Arap. ABD de bu kim-
likleri kullanarak, kışkırtarak, kaşıyarak, ül-
kede çatışmayı körüklüyor. ABD’nin Kuzey 
Irak’ta, Kürt Bölgesel Yönetimi’ne verdiği 
destek biliniyor. 

Irak’ta, İran nüfuzundan hoşnut olan Şii 
Iraklılar olduğu gibi, buna karşı çıkan, Iraklı 
ve Arap kimliğini de sahiplenen Şii Iraklılar 
da var. Kaldı ki, Irak Şiiliğinde Kerbela ve 
Necef, İran Şiiliğinde Kum ve Meşhed ekolü 
güçlü. 

Irak’ta pek çok sorun çözümsüz kaldığı 
gibi, Kerkük’ün statüsü de belirsiz. Statüsünü 
belirleyecek olan referandum yıllardır yapıl-
mıyor. ABD de Kerkük’ün statüsünün belirsiz 
kalmasından memnun. Belirsizlik iç siyasete 
yansıyor. Gerilimi tırmandırıyor. ABD de 
bunu kullanıyor. 

 Kısacası, ABD’nin, 2011 yılında işgali 
sonlandırsa bile, tam olarak askerlerini çek-
mediği, üslerini boşaltmadığı Irak’ın yaşadık-
ları, herkes için derslerle dolu. Millet 
olmanın, bağımsızlığını kazanmanın, onurlu 
yaşamanın yolunun ise emperyalist işgalciye 
ve onun işbirlikçilerine karşı savaşmaktan 
geçtiği, hepimizin malumu.

Türkiye ne yapmalı Oktay APAYDIN

apaydinoktay@gmail.com

"YAHYA Efendi Türbesinde sabah ezan-
larında ağlayarak ya rabbim seni bul-
mak istiyorum dua ediyordum" diye 
hikayesini anlatmaya başlayan Denizci, 
“Kafamda sorular vardı. Ölünce nereye 
gideceğim, bir sonsuzluk var mı? Za-
manda olmaması  ne demek, Allah var 
mı? Bu soruların yanıtlarını bulmam 
gerekiyor dedim. Ve her şeyi terk ettim. 
Sokaklarda yaşamaya başladım. Dok-
torlar siroz olduğunu söyleyince Aşiyan 
Mezarlığı'nda bir mezara yerleştim. Ve 

başladım düşünmeye. Bir gün fark 
ettim ki ben hiç aşağı inmeden karnım 
aç kalmadan yemek geldi. Nereden 
geldiğini bilmiyorum. Bir gün Mesnevi 
den rastgele bir sayfa açtım. Ve bir 
beyit gördüm 'Karanlık gecede karanlık 
kuyunun dibindeki ayağı kırık kara ka-
rıncanın rızkını da biz veririz' işte orada 
anladım. O kara karınca benim İşte 
işleyen bir mekanizma var. Ondan 
sonra tasavvufa doğru bir yolculuğum 
başladı" diye konuştu. DHA 

DELILER KADAR 
AKILLI OLMALIYIZ! 
İstanbul’da 2008 yılında ihtiyaç sahiplerine destek olmak için “Derviş Baba Deliler, Abdallar, Meczuplar ve Aşıklar” 
adlı kahvehanede başlatılan iyilik hareketi gün geçtikçe büyüyor. Deliler ve Veliler Derneği çatısı altında kurulan 
kahvehane, market, pansiyon, kırtasiye derken şimdilerde ise butik ve aşevi ile yardıma muhtaçları umut oluyor

İŞLEYEN BİR MEKANİZMA VAR 
İSTANBUL’DA geçtiğimiz günlerde yaşanan fır-
tına nedeniyle Kemerburgaz Kent Ormanı’ndaki 
50 kadar ağaç eğildi ya da yerinden söküldü. 
İBB, zarar gören ağaçlar için onarım çalışması 
başlattı. İstanbul’da geçtiğimiz günlerde etkili 
olan ve saatte hızı 100 km’ye ulaşan fırtına ve 
beraberinde yağan şiddetli yağmur şehir gene-
linde birçok evin çatısını uçurdu, araçlara zarar 
verdi, trafikte aksamalara neden oldu. Vatan-
daşlara sıkıntılı anlar yaşatan rüzgar ve yağış, 
şehir genelinde birçok ağacı da devirdi veya 
dallarını kırdı. Fırtına ve yağmurdan İstanbul 

Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) Ekim ayında 
düzenlemesini bitirerek hizmete açtığı Kemer-
burgaz Kent Ormanı’ndaki bazı ağaçlar da 
zarar gördü. Kökleri toprağa tutunamayan 
50’ye yakın ağaç eğildi ya da tamamen dev-
rildi. Orman içerisindeki ahşap yapılardaise 
herhangi bir hasar oluşmadı.

İBB YARA SARIYOR



PAZAR 12 OCAK 202010

POLİTİKA
EKONOMİ
DÜNYA

SPOR
MAGAZİN

KÜLTÜR SANAT
YEREL

TEKNOLOJİ
TELEVİZYON

MEDYA

www.gazetedamga.com.tr
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İstanbul’un 39 ilçesine ilişkin en özel ve en güzel haberleri bulabileceğiniz gazetedamga.com.tr
Türkiye’nin siyaset, ekonomi, kültür sanat ve spor gündemine ilişkin birçok içeriği bünyesinde

barındırıyor. Zengin haber seçenekleri ve tarafsız habercilik anlayışıyla hizmet veren web
sitemize ulaşarak gerçeklerden haberdar olabilirsiniz.
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İRAN Devrim Muhafızları 
Ordusu Hava-Uzay Kuv-
vetleri Komutanı Tuğgene-

ral Emir Ali Hacızade, hava savunma 
sistemleri tarafından düşürülen Uk-
rayna uçağının cruise (seyir) füzesi 
olarak algılandığını söyledi. Hacı-
zade, başkent Tahran'da hava sa-
vunma sistemi tarafından "yanlışlıkla" 
düşürüldüğü açıklanan Ukrayna Ha-
vayollarına ait yolcu uçağıyla ilgili 
basın toplantısı düzenledi. Son hafta-
lardaki gerginlik nedeniyle İran'daki 
hava savunma sistemlerinin alarm 
durumunda olduğunu söyleyen Ha-
cızade, "Özellikle Amerikalıların 
İran'da 52 noktayı vuracaklarını açık-
lamasıyla saldırı ve savunma birlikleri 
yüzde yüz alarma geçmişti." dedi. 
ABD'nin Irak'taki askeri üslerinin vu-
rulduğu gece birliklerin savaş düze-
yine geçtiğini aktaran Hacızade, hava 
savunma birliklerinden bazılarının 
Tahran'da konuşlandırıldığını, Tah-
ran'ın batı kesimlerine konuşlandırı-
lan hava savunma sistemlerinin olaya 
sebebiyet verdiğini ifade etti. Hava sa-
vunma sistemleri tarafından düşürü-
len Ukrayna uçağının seyir füzesi 
olarak algılandığını söyleyen Hacı-
zade, "Hava savunma sistemlerinin 
operatörüne 'İran'a doğru seyir füzesi 
fırlatıldığı' bilgisi verildi. O da uçuş 
yönünden dolayı uçağı yanlışlıkla 
seyir füzesi olarak tanımladı." diye 
konuştu. 

İletişim hatlarında 
sorun yaşanıyordu 

Operatörün iletişim hatlarındaki 
sorun nedeniyle füzeyi fırlatma izni 
alamadığını anlatan Hacızade, "Ha-
dise sırasında iletişim hatlarında 
sorun yaşanıyordu. Bu yüzden irtibat 
kurma imkanı bulamadı. Operatörün 
hedefi vurmak ya da vurmamak için 
10 saniye içinde karar alması gereki-
yordu. Nihayetinde bu kötü kararı 
verdi ve uçak vuruldu." diye konuştu. 
Hacızade, ABD üslerine füze saldırı-
larının düzenlendiği gece hava saha-
sının sivil uçuşlara kapatılmasını 
istediklerini ancak bunun yapılmadı-
ğını kaydetti. İranlı hükümet yetkilile-
rinin olaydan haberdar olmadığı için 
uçağın füzeyle vurulduğuna ilişkin id-
diaları reddettiğini belirten Hacızade, 
"Olaydan haberdar olduğumuzda 
Genelkurmay Başkanlığını bilgilen-
dirdik." şeklinde konuştu.

Ukrayna uçağı 
yanlışlıkla vuruldu 

OLAYDAN büyük 
üzüntü duyduklarını 
dile getiren Hacızade, 

"Ukrayna uçağının füzeyle düşü-
rüldüğünü öğrenince ölmeyi dile-
dim. Hadisedeki sorumluluğu 
kabul ediyoruz. Boynumuz kıldan 
incedir. Yetkililerin hakkımızda 
alacağı her türlü karara itaat 
edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Sorumluluğu 
kabul ediyoruz 

İran Devrim Muhafızları  
Komutanı Hacızade, hava  

savunma sistemleri tarafından  
düşürülen yolcu uçağının seyir  

füzesi olarak algılandığını  
açıkladı

ESED rejimi, sabah saatlerinden 
itibaren, İdlib kent merkezi, Maar-
ratünnuman ve Serakib ilçeleri ile 

Han es-Sübül, Hantutin, Tel Mennis, Deyr 
Sünbül, Neyreb, Kefer Battih, Dadih, Mar-
dibse, Ruveyha ve Hamdiyye köylerine hava 
saldırıları gerçekleştirdi. Sivil Savunma 
(Beyaz Baretliler) kaynaklarından edinilen 
bilgiye göre, İdlib kent merkezinde 2, Neyreb 
köyünde ise 2'si çocuk 4 sivil savaş uçakları-
nın bombardımanında hayatını kaybetti. 
Saldırılarda çok sayıda sivil yaralanırken, 
devam eden hava saldırıları nedeniyle ölü 
sayısının artmasından endişe ediliyor. Öte 
yandan Rusya Savunma Bakanlığı, Suri-
ye'nin İdlib bölgesinde önceki gün saat 
14.00'ten itibaren ateşkes uygulamasının 
başladığını bildirmişti. Milli Savunma 

Bakanlığı da dün yaptığı açıklamada, İdlib 
Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde ateşkes uy-
gulamasının, 12 Ocak saat 00.01'den itiba-
ren başlatılacağını duyurmuştu. 

İdlib'deki son durum 

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili nere-
deyse iç savaşın başından bu yana muhalif-
lerin ve rejim karşıtı silahlı grupların kalesi 
niteliğinde bulunuyor. İç göçle nüfusu 4 mil-
yona ulaşan İdlib'in merkezi, 2015'te muha-
liflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en 
yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geli-
yor. Türkiye, Rusya ve İran’ın katıldığı, 4-5 
Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib 
ili ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve 
Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ili-
nin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile 

ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra 
vilayetleri) olmak üzere 4 gerginliği azaltma 
bölgesi oluşturuldu. Ancak rejim ve İran 
destekli teröristler, ateşkes ilan edilerek du-
rumun muhafaza edilmesinin kararlaştırıl-
dığı 4 bölgeden İdlib hariç kalanları, 
Rusya’nın hava desteği sayesinde ele ge-
çirdi. Saldırılardan kaçan yüz binlerce sivil, 
kuzeyde Türkiye sınırına yakın kesimlere 
göç etti. Rusya’nın, Türkiye'yle 17 Eylül 
2018'de vardığı Soçi mutabakatından bir 
süre sonra da saldırılar devam etti. İdlib 
Gerginliği Azaltma Bölgesi'ni hedef alan 
Rusya, rejim ve İran destekli teröristler, yal-
nızca 2019 başından bu yana Türkiye sınırı 
yakınlarına, yaklaşık 1 milyon 300 bin sivilin 
göç etmesine sebep oldu. Bombardıman-
larda 1600'den fazla sivil can verdi.

Suriye’deki saldırılarda 6 kişi hayatını kaybetti

Libya’nın yasal temsilcisi meşru yönetim Ulusal  
Mutabakat Hükümeti’ne bağlı Deste Güçleri Komutanı 

Ammar, “(Erdoğan ve Putin arasındaki görüşme  
sonrasında) Hafter saflarındaki bazı Wagner  

güçlerinin cephelerden çekildiğini görüyoruz” dedi

L ibya’nın yasal temsilcisi meşru yöne-
tim Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne 
(UMH) bağlı Deste Güçleri Komu-

tanı Nasır Ammar, Halife Hafter saflarındaki 
bazı Wagner güçlerinin (Rus paralı askerleri) 
cephelerden çekildiğini belirterek, “Türki-
ye’den gelen teknik uzmanların anti-radar, 
hava savunma, radar sistemleri ve lojistik 
desteğini de memnuniyetle karşıladıklarını” 
söyledi. Ammar, Libya’daki siyasi ve askeri 
gelişmelere ilişkin sorularını yanıtladı. Tür-
kiye ve Rusya’nın 12 Ocak gece yarısı 
00.00’dan geçerli olmak üzere Libya’daki ta-
raflara yönelik ateşkes çağrısını UMH’nin 
memnuniyetle karşılık verdiğini aktaran 
Ammar, Hafter’in ise “başkentteki milislerle 
mücadele ettiği” gerekçesiyle bu çağrıyı kabul 
etmediğini belirtti. Ammar, Hafter’in kendile-
rine yönelik milis suçlamasını reddettiklerini 
ve meşru hükümete bağlı güçler olarak sa-
hada yer aldıklarının altını çizerek, “Asıl or-
tada bir milis gücü varsa, bu Hafter’in bizzat 
kendisi. Asıl milisleri üzerinden savaşan ken-
disi. Hafter, liderlik ettiği gruba 'Libya Ulusal 

Ordusu' diye isim koyuyor ama saflarında, 
Cancavid, Rus (Wagner) paralı askerleri, Su-
danlılar, Mısırlılar, BAE’liler ve diğerleri var. 
Hafter’in ateşkesini reddetmesi bizim azmi-
mizi artırdı.” diye konuştu. 

Sokak savaşı istiyorlar 

Halife Hafter milislerinin Trablus'a saldırıla-
rında özellikle Selahaddin’den Yermuk’a, 
Hallatat’tan-Ebu Selim’e doğru iki cephenin 
başkente en yakın ve en sıcak çatışma hatları 
olarak öne çıktığını aktaran Ammar, “Bura-
larda Rus paralı askerleri Wagner güçlerini, 
deneyimli oldukları sokak savaşları için kul-
lanmaya çalışıyor. Bunları yerleşim yerlerine 
sokmak istiyor. Buralarda sokak savaşıyla 
ilerlemeye çalışıyor.” ifadelerini kullandı. 
Ammar, Hafter’in sokak savaşına girme takti-
ğini engellemek için adımlar attıklarını belir-
terek, “Hafter, başkentte intihar ediyor. 
Bu paralı askerlerini de intihara sürüklüyor. 
Bu cephelerde yaklaşık 500 kadar Rusların 
olduğunu gözlüyoruz. Her cephede yaklaşık 
250 kadar Wagner’in paralı asker var. Savaşı 

en yakın zamanda hızlı bir biçimde Hafter le-
hine sonuçlandırmak için getirilmiş yaklaşık 
bin kadar da (Sudan’ın Darfur bölgesinden) 
Cancavid milisleri var.” diye konuştu Başken-
tin “surlarının çok yüksek olduğunu” ve düş-
manlarının “bunları aşamayacaklarını” dile 
getiren Ammar, “Hafter’in Suudi Arabistan, 
Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Fransa gibi 
ülkelerin Libya’daki vekilliğini yapmaya so-
yunduğunu” belirtti. 

Paralı askerler gündemde 

Türkiye ve Rusya'nın vardıkları mutabakat 
kapsamında, 12 Ocak saat 00.00 gece yarı-
sından itibaren Libyalı taraflara yaptığı ateş-
kes çağrısının ardından sahadaki Rus paralı 
askerlerinin çekilmeye başladığını paylaşan 
Ammar, “Hafter saflarındaki bazı Wagner 
güçlerinin çekildiğini görüyoruz. Erdoğan ve 

Putin arasındaki görüşmenin sonrasında, 
Wagner güçlerininden önemli bir kısmının 
cepheden ayrılarak Cufra askeri üssüne heli-
kopterlerle gittiğini gözlemledik. Kalanlar sa-
dece çekilme hattını tutuyor.” 
değerlendirmesinde bulundu. Ammar, Dar-
fur’daki eylemleri nedeniyle bazı komutanla-
rının savaş suçlarıyla itham edildiği Cancavid 
milisleri, Terhune kentinden silahlı gruplar, 
Hafter’in doğudan getirdiği milisler, Muam-
mer Kaddafi taraftarı silahlı militanların 
Wagner grubundan paralı askerlerin yerini al-
dığını aktardı. UMH’ye Bağlı Destek Güçleri 
Komutanı Nasır Ammar, Türkiye ve Libya 
arasında imzalanan mutabakat zaptı anlaş-
malarını “kahraman, cesur, kardeş ve dost iki 
Müslüman halk ve ekonomik, askeri alanda 
geleceğe yönelik ortak çıkarları olan ülkeler, 
arasında imzalandığını” değerlendirdi.

İKİ ülke arasındaki askeri anlaşmanın 
darbeci lider Hafter’in başkente yönelik 
saldırısına karşı koyan savaşçılarına man-
evi güç kazandırdığını paylaşan Ammar, 
şunları kaydetti: "Türkiye, ciddi adımlar 
attı. (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Er-
doğan’ın sözünü tuttuğunu gördük. Bize 
anti-radar, hava savunma, radar sistem-
lerini ve aynı şekilde çok sayıda lojistik 
desteği sağlamak üzere Türkiye’den gelen 
teknik uzmanları memnuniyetle karşıla-
dık. Bu bizim hakkımız, istediğimiz kişi-
den destek alabiliriz. Kendimizi bir 
saydığımız Türkiye ve Türk halkına teşek-
kür ediyoruz. Erdoğan’a bu adamlığın-
dan dolayı müteşekkiriz." DHA 

Türkiye ciddi adımlar attı 

RUSLAR LIBYA’DAN 
CEKILIYOR 

Beşşar Esed rejimine ait savaş uçaklarının İdlib'deki sivil yerleşimlere düzenlediği saldırılarda ilk belirlemelere göre, 2'si çocuk, 6 sivil yaşamını yitirdi 

Ammar,  
“Buralarda Rus paralı 

askerleri Wagner  
güçlerini,  

deneyimli oldukları 
sokak savaşları için 

kullanmaya  
çalışıyor.“
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BASAKSEHIR 
CELLO DINLEDI

ÖMER Fikret Oyal'ın yaz-
dığı, Hakan Çimenser'in 
yönettiği 2 perdelik 

"Uçmak: Hezarfen Ahmed Çelebi" 
adlı oyunu, THY sponsorluğunda 
Mecidiyeköy Sahnesi'nde izleyiciyle 
buluştu. Oyunda "Hezarfen Ahmed 
Çelebi"yi Tolga Evren, "Lagari Hasn 
Çelebi"yi Emir Çiçek, "Evliya 
Çelebi"yi Fikret Urucu, "Yusuf Ağa"yı 
Orhan Kurtuldu, "Ayşe Hanım"ı Ebru 
Unurtan Urağ, "Süleyman Efendi"yi 
Erdoğan Aydemir, "Gülfiraz"ı Zuhal 
Acar, çocuk Hezarfen'i ise Ömer 
Faruk Çalışkan oynadı. Oyuna ilişkin 
çıklamada bulunan Devlet Tiyatroları 
(DT) Genel Müdürü Mustafa Kurt, 
Türk Hava Yolları (THY) ile çok isa-
betli bir iş olduğunu söyleyerek, "Çok 
keyifli ve güzel oldu. Hem yeni bir 
yazar kazanmış olduk, repertuvarı-
mıza yeni bir oyun girmiş oldu hem 
de Türkiye'nin çok güzide bir kurumu 
olan THY ile iş birliği yapmaktan son 
derece memnunuz. Dünyada da ülke-
mizde de sevilen THY, bu oyuna 
sponsor oldu. Bu da bizim açımızdan 
son derece gurur verici. Sonucu se-
yirci gösteriyor. Bütün oyunlar kapalı 
gişe oynuyor." dedi.

Ç ello ve kanunun buluşmasında konu-
şan Göksel Baktagir, vücuttaki her 
merkezin bir frekansı ve rengi 

          olduğunu belirterek, “Örneğin kalbimizin 
notası fa ve rengi yeşil” dedi. Başakşehir Bele-
diyesi Kıraathane Sohbetleri'nin yeni yıldaki ilk 
konukları, ünlü kanun virtüözü ve bestekâr 
Göksel Baktagir ile çello sanatçısı Murat 
Süngü oldu. Müzik kültürü sohbetleri beğe-
niyle takip edilen ikilinin Başakşehir Millet Kı-
raathanesi'ndeki programına Başakşehirliler 
yoğun ilgi gösterdi. Konuklar, iki saat süren 

programda müziğe ve sohbete doydu. 

Medeniyetin temsilcileriyiz 

İnsan vücudundaki yedi enerji merkezinin ken-
dilerine has notası ve rengi olduğunu dile geti-
ren Baktagir, “Yedi çakranın frekansları ve 
rengi farklı. Örneğin kalplerimizin notası fa, 
rengi yeşil” diye konuştu. Herkese musikiyle il-
gilenmelerini tavsiye eden Baktagir, “Bizler, 
musikiyi bir tedavi yöntemi olarak kullanan bir 
medeniyetin temsilcileriyiz. Selçuklu’dan beri 
müzik, ruhsal terapiler için kullanılıyor” değer-

lendirmesinde bulundu. 

Çocuklara mini kanun projesi 

Çocuklara müziği daha çok sevdirmek için 
çaba sarf ettiğini söyleyen Baktagir, şunları 
kaydetti: “Kanun, Türk müziğinin piyanosu 
olarak tabir edilir. Bu güzel enstrümanın ilgilisi 
çoktur ancak boyu ve kilosu nedeniyle çocuklar 
başlangıç dönemlerinde biraz zorlanabiliyorlar. 
İşte ben de buradan hareketle 12-14 yaşında 
kanun öğrenmek isteyen çocuklara yönelik 
mini kanun projesi üzerine çalışıyorum.”

HEZARFEN  
UÇUŞA GEÇTi

Akıl hastanesinde geçen öyküsüyle hafızalara kazınan “Guguk Kuşu” eserini tiyatroya taşımak isteyen İzmir 
Devlet Tiyatrosu sanatçıları, Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinde eğitim aldı, gözlem yaptı

Her şey tiyatro için 

ŞANLIURFA'DA bulunan ve bilinen tarihi de-
ğiştiren Göbeklitepe dizilerin yanı sıra  
romanlara da konu oluyor.  
Yazar İsmet Cerit de yeni romanı "Göbekli-
tepe: Saklı Mabede Yolculuk'ta" tarih ve 
edebiyat seven okuyucularla buluşuyor. 
Roman, okuyucuları 12 bin yıllık tarihin  
sırlarına doğru yolculuğa çıkarıyor. 
Yazar kitabında; Homo Sapiens’in (Akıllı 
insan) insan türü olarak neslini sürdürmeyi 
nasıl başardığı, onu doğayla anlaşmaya iten 
güdünün ne olduğu, neden sosyalleştiğini, 
yaratıcılığı taklit ederek mi keşfettiği, ölümü 

bir döngü olarak kabullenip bu olgu üzerine 
anlamlar yüklediği, ölümsüzlüğün nasıl 
mümkün olabileceği, medeniyet kurmayı, 
sanat üretmeyi ve estetik anlayışına nasıl 
ulaştığı gibi evrensel sorulara yanıt arıyor. 

İsmet Cerit kimdir? 

Nisan 1976’da Amasya’da doğdu. İlk ve orta 
öğrenimini burada tamamladıktan sonra 
eğitim hayatına İstanbul’da devam etti. 
Cerit, Florya Tevfik Ercan Anadolu lisesini 
bitirdikten sonra eğitimine ara verip 1997 
yılında ticaret hayatına atıldı. Cerit bugün 

Atlantic International University İşletme Bö-
lümü’nde lisans eğitimine devam etmekte-
dir. CRT Outsourcing şirketini temsilen 
1997’den günümüze birçok ulusal ve ulus-
lararası projede Global Solution Partner 
misyonuyla, yüksek performanslı iş sonuç-
ları elde ederek önemli başarılara imza ata-
rak, bu alanda ulusal ve uluslararası 
ödüllere layık görülmüştür. CRT Şirketler 
Grubu Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini 
yürüten Cerit, spor, sanat ve müzikle iç içe 
bir hayat sürüyor. Cerit ayrıca C-Majör 
İş’ten Sesler Korosu üyesi. Müzik, sanat ve 

iyilik dolu bir yaşam için emeklerini bir 
araya getiren C-Major gonulluleri, ihtiyac 
sahibi kimsesiz çocuklar ve hayır kurumları 
yararına konserler düzenlemeyi amaçlıyor. 
İsmet Cerit’in 2011 yılında Jewel of Lounge 
isimli derleme bir müzik albümü, 2014’de 
sayıların spiritüel anlamını konu alan ilk ki-
tabı “40” oldu. 2018 Nisan ayında Fatih Sul-
tan Mehmet’in Edirne’den İstanbul’a doğru 
yürüyüşünü konu alan roman tadındaki ki-
tabı “Fetih İstanbul” Temmuz 2019’da çıkar-
dığı Göbeklitepe Saklı Mabede Yolculuk adlı 
kitabı ile birlikte 3 adet kitabı mevcut. DHA 

Göbeklitepe için sayfalar arasında yolculuk 

ÇELLO sanatçısı Murat Süngü de, 
geçen ay Başakşehir Güzel Sanatlar 
Lisesi’ne konuk olduklarını ifade ederek, 
“Müzik herkese lazım” şeklinde ko-
nuştu. Başakşehirli sanatseverler, 
“Dalgalar”, “Masum Aşk” gibi muhte-
şem eserlerini icra eden ikiliyi program 
sonunda uzun süre alkışladı, sanatçı-
larla sohbet etme imkânı buldu. DHA 

MÜZİK 
herkese lazım

İstanbul Devlet Tiyatrosunca 
sahneye konulan 17. yüzyılda 

yaşamış bilim insanı  
Hezarfen’in tutkularını ve 

 yalnızlığını işleyen “Uçmak: 
Hezarfen Ahmed Çelebi” adlı 
oyunun gala gösterimi yapıldı

Başakşehir Belediyesi Millet Kıraathanesi Sohbetleri’ne konuk olan kanun virtüözü 
ve bestekar Göksel Baktagir ile çello sanatçısı Murat Süngü, sanatseverlerle buluştu

DÜNYA sinemasının kült eserle-
rinden "Guguk Kuşu", rolle-
rine akıl hastanesinde 

hazırlanan tiyatrocularca sahnelenecek. 
İzmir Devlet Tiyatrosu, Ken Kesey'in yaz-
dığı "Kafesten Bir Kuş Uçtu" romanı ve bu 
romandan esinlenerek çekilen 5 Oscarlı 
"Guguk Kuşu" filmini, 2020 sezonunda ti-
yatro sahnesine taşıma kararı aldı. Fil-
minde Jack Nicholson'un canlandırdığı 
McMurphy karakteriyle büyük ün kazanan 
ve akıl hastanesinde geçen hikayeye hazır-
lanmak isteyen oyuncular, Manisa Ruh 
Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinin kapı-
sını çaldı. Hastane yönetiminin izniyle has-
talarla görüşmeler yapan ekip, uzman 
doktorlardan da farklı hastalıklara ilişkin 
bilgi aldı. Tiyatrocular, Manisa Ruh Sağlığı 
ve Hastalıkları Hastanesindeki hazırlığın 

ardından, Karşıyaka Sahnesinde prova ça-
lışmalarını başlattı. Dale Wasserman'ın 
oyunlaştırdığı, Bilge Koloğlu'nun Türkçe'ye 
çevirdiği ve Yunus Emre Bozdoğan'ın reji-
sörlüğünü üstlendiği Guguk Kuşu'nun prö-
miyeri, 29 Ocak'ta Bornova Kültür Merkezi 
Bozkurt Kuruç Sahnesinde yapılacak. 
McMurphy'nin otoriter sistemle giriştiği 
tek kişilik mücadeleyi anlatan eser, akıl has-
tanesinde rollerine çalışan tiyatrocularca 
sahnelenmiş olacak. 

Eserin anlattıkları 

Rejisör Yunus Emre Bozdoğan, yaptığı 
açıklamada, Guguk Kuşu'nun yıllar önce 
hem ABD'de hem de Türkiye'de sahnelen-
diğini aktardı. Yıllardır sahnelenmeyen 
oyunu yeniden tiyatro severlerle buluştur-
mak istediklerini vurgulayan Bozdoğan, 

"Film, oyun ve kitap çok başka. Okurun ya-
kaladığı eser daha özgür. Film eseri netleş-
tiriyor, tiyatro ise biraz roman ile film 
arasında. Çünkü canlı ve etkileyici. Sine-
maya göre tiyatro çok daha iyi uyarlanmış. 
Başarılı bir oyun ortaya çıkacak." dedi. 
Bozdoğan, başrol olan McMurphy'nin ay-
kırı karakterinin tutukluluktan kurtulmak 
için akıl hastası rolü yaptığını hatırlatarak, 
"Ele avuca sığmaz bir karakter. Aykırı bir 
insan ve akıl hastanesindeki otoriter sis-
teme bir şekilde savaş açıyor. Bu savaşı ka-
zanıp kazanmadığı ise eserin sonunda 
anlaşılıyor." ifadelerini kullandı. 

Özel izinle hastaneye gittiler 

Ekip olarak esere hazırlanmak için özel 
izinle Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları 
Hastanesine gittiklerini belirten Bozdoğan, 

hastanedeki çalışmalarını şöyle anlattı: 
"Gözlem yapmak için oradaydık. Çeşitli 
hastalıklardan dolayı orada bulunan hasta-
ları inceledik. Onların bakışları, enerjileri, 
konuşmaları, davranışları nasıl diye anla-
maya çalıştık. Onlarla sohbet ettik. Özel 
gözlem altında yapılan bir çalışmaydı. Çok 
etkilendik. Onları gördük, anladık. Ertesi 
gün Doç. Dr. Tolga Binbay hastalıklarla il-

gili bilgi verdi bize. Tüm bunları sahneye 
taşımak için uğraştık. Şu an prova aşama-
sındayız." Bozdoğan, "iyileşebilir" ve "iyile-
şemez" hastalar gördüklerini de belirterek, 
"Akıl hastalıklarına hepimizin çok yakın ol-
duğunu anladık. Yakından bakınca kimse 
normal değil diye bir söz vardır. Bunu anla-
dık. Kendi deliliklerimizi gördük, seyircileri-
mize de bunu aktaracağız." diye konuştu.

Baktagir, “Yedi  
çakranın frekansları ve 
rengi farklı. Örneğin 
kalplerimizin notası  
fa, rengi yeşil” dedi.
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DADAŞLAR BEŞİKTAŞ’I 
mağlup etmek istiyor

A MİLLİ Futbol Takımı Teknik Direktörü 
Şenol Güneşü ikinci devre hazırlıklarını 
Antalya'da sürdüren Galatasaray'ın 
kampını ziyaret etti. Teknik direktör 

Fatih Terim ve yardımcı antrenör Le-
vent Şahin ile bir araya gelen Şenol 
Güneş, ikinci devre için sarı kırmızılı-
lara başarı dileklerini iletti. Ziyarette 

Şenol Güneş'in yanı sıra, A Milli Takım 
Yardımcı Antrenörü Bayram Bektaş ve 
TFF Milli Takımlar Müdürü Hüseyin 
Coşkun da yer aldı.  

KULUPLERIN SORUNLARINA 
COZUM ARAYACAGIZ 

G ençlik ve Spor Bakanlığı, 13-17 
Ocak tarihleri arasında Ankara'da 
düzenleyeceği "Spor Kulüpleri ve 

Federasyonları Çalıştayı"nda Türk sporunun 
sorunlarını ve çözüm önerilerini tüm ayrıntı-
larıyla ele alacak. Bakan Mehmet Muharrem 
Kasapoğlu, beş gün sürecek çalıştayda, spor 
kulüpleri ve federasyonların yapısal sorunları 
ve gelecek stratejilerini ele alacaklarını bil-
dirdi. Bakan Kasapoğlu, kulüplerin özellikle 
de futbol kulüplerinin dünya futbolunun 
lider ülkeleri Almanya, Fransa ve İngilte-
re'deki gibi idari, mali ve sportif yönden yeni-
den yapılanma sürecine girmesi gerektiğini 
ifade etti. Avrupa kulüplerinin planlı kal-
kınma programları uygulayarak geliştiklerini 
dile getiren Bakan Kasapoğlu, "Bizim de bu 
programları uygulamamız gerekiyor. Ülke-
mizde kulüp yapıları, Avrupa hatta dünyada 
eşine pak az rastlanır bir çeşitlilik gösteriyor. 
Dernek, anonim şirket, dernek/anonim şirket, 
müessese, branş ve belediye kulüplerimiz var. 
Bu yasal anlamda sorunları beraberinde ge-
tiriyor. Kulüpler ile yapacağımız çalıştayda, 
bu sorunlara çözüm yollarını konuşacağız" 
şeklinde konuştu. 

İki gün Türk futbolu konuşulacak 

Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalışta-
yı'nın ilk iki gününde, Türkiye Futbol Fede-
rasyonu (TFF), kulüp birlikleri ve 
profesyonel liglerde yer alan kulüplerin katı-

lımı ile gerçekleştirilecek oturumlarda, Türk 
futbolunun mevcut sorunları ve çözüm öne-
rileri ele alınacak. Çalıştayda; kulüplerin ve 
TFF'nin stratejik plan çalışmaları ile Türk 
futbolunun geleceğinde devletin rolü "Türk 
Sporunda Gelecek Stratejileri" başlığı al-
tında, kulüplerde mali disiplin ve iç denetim, 

UEFA finansal fair play Türkiye uygulaması 
ve Türk futbolunda kaynakların etkin ve ve-
rimli kullanılması konuları ise "Türk Futbo-
lunda Finansal Sorunlar ve Çözüm 
Önerileri" başlığı altında ele alınacak. Çalış-
tayın ikinci gününde ise "Türk Futbolunda 
Sportif Sorunlara Çözüm Önerileri" ile Türk 

Futbolunda, Adil Oyun, Pazarlama ve spon-
sorluk, iletişim, yayıncılık ve taraftar ilişkileri-
nin ele alınacağı "Türk Futbolunda Marka 
Yönetimi" başlıkları görüşülecek. Çalıştayın 
üçüncü gününde ise "Spor kulüplerinin hu-
kuki sorunları ve çözüm önerileri ortak otu-
rumda ele alınacak.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor 
Teknik Direktörü Erkan Sözeri, 

Demirören Haber Ajansı'na 
(DHA) özel açıklamalarda bu-
lundu. Sözeri, "Zaten amacımız 

Erzurumspor'a bir Süper Lig  
takımı getirmekti, Beşiktaş gibi 
güzide bir kulübü getirecek ve  

izleteceğiz. Her bakımdan güzel 
bir şölen ve maç olacak" dedi 

LİGİN ilk yarısında gösterdikleri per-
formansı ikinci yarıda da göstermek 
istediklerini belirten Sözeri, "Sezon 
başı tabii Erzurumspor ile başlama-
dık ama 4 maç oynadık, sonra 5'inci 
maçta dahil olduk. Erzurum şehrinin, 
camiasının, taraftarının, yönetimin 
beklentisi büyük, hedef Süper Lig, ol-
mazsa olmaz. O yüzden yönetim ta-
rafından güzel fedakarlıklar yapılıp 
Sehic, Obertan, Emrah Başsan, Jas-
min Scuk gibi geçen seneden nitelikli, 
kaliteli oyuncular fedakarlık yapılarak 
kalmış, bırakılmış. Bu da şunu göste-
riyor ki hedef Süper Lig, bu olmazsa 
olmazımız. O yüzden bakıldığı 
zaman başlangıçta 4 maçta 4 puan, 
12 puanın 4'ü alınmış ve ister istemez 
camianın beklentisinin altında kalın-
mış. O yüzden bir teknik adam deği-
şikliği oldu ki hepimiz zaman zaman 
bunları yaşıyoruz. Biz geldik, önce-
likle Muzaffer hocaya da buradan 
çok teşekkür etmek istiyorum. So-
nuçta onun da sezon başı bir kamp 
çalışması, bu takımda 4 maçlık bir 
emeği var, güzel de bir takım kurmuş. 
Ona teşekkür etmek istiyoruz. Tabii 
geldiğimizde 13'üncü sıradaydı, kolay 
olmadı o süreci yönetmek, hem men-
tal hem teknik anlamda. Oyuncularla 
hem iletişim, diyalog hem saha içinde 
taktiksel tekniksek, teori ve pratikle 
yaptığımız bazı dokunuşların meyve-
sini verdiğini düşünüyoruz. Şu anda 
ikinci pozisyondayız, bugün lig bitse 
Süper Lig'deyiz. O yüzden geldiğimiz 
nokta iyi, zaten hedefim en az 30-33 
puan aralığıydı. Çünkü biz geldik ve 
13 maç, 26 puan yaptık, ortalama 2 
puan. Ortalama 2 puan zaten genelde 
sizi bir üst lige çıkarıyor, o yüzden he-
deflediğimiz noktadayız. Performansa 
bakarsak ilk yarıda bazı maçlarda 
dalgalı performanslar olmadı değil 
ama genele bakarsak hem bireysel 
hem de takımsal olarak iyi perfor-
mans gösterdiğimiz maçlar oldu, 
oyuncularımın hemen hemen hepsi 
gayretliydi. Çoğunluk iyi performans 
gösterdi, şimdi bu noktadayız. Şimdi 
ana amaç bunu devam ettirmek, sa-
dece burada bitmiyor. Güzel bir yerde 
bitirdiğimiz ortada ama dediğim gibi 
bunu devam ettirmek önemli" dedi.  

Beşiktaş maçı şölen olacak 

Türkiye Kupası'nda da Beşiktaş ile 
oynanacak maçın önemine değinen 
Sözeri, "Kadro derinliğimiz aslında 
fena sayılmaz, iki kulvarda o yüzden 
gidiyoruz. Kupa ister istemez hedefe 
giden takımları he antrenman hem de 
maç trafiği bakımından yoruyor ama 
bizim kadro derinliğimiz buna mü-
sait. Özellikle oynamayan, az süre 
alan ve genç oyuncularımız için güzel 
bir fırsat oldu ve bu fırsatı dediğim 
oyuncular iyi değerlendirdi ve bu nok-
tadayız. Zaten amacımız Erzurums-
por'a bir Süper Lig takımı getirmekti, 
Beşiktaş gibi güzide bir kulübü getire-
cek ve izleteceğiz. Her bakımdan 
güzel bir şölen ve maç olacak. Amacı-
mıza ulaştık, takımımıza, kulübü-
müze ekonomik katkı anlamında ve 
taraftarımız Süper Lig'i özlemiştir, 7 
ay önce Süper Lig'de idiler. Onlara 
Süper Lig takımı izletip inşallah da 4-
5 ay sonra Süper Lig'i hatırlatıp orada 
olmak ana amacımız. Elimizden gele-
nin en iyisini yapacağız, iki ayaklı bir 
maç. VAR Sistemi'nin devreye girmesi 
de çok önemli, bu anlamda güzel, bi-
liyorsunuz bu turda VAR devreye giri-
yor. Onun için elimizden gelenin en 
iyisini yapıp Erzurumspor'u en iyi şe-
kilde temsil edip, reklamını yapmak ve 
atlayabiliyorsak tur atlamak istiyoruz" 
diye konuştu.   

Trabzon’dan  
kritik açıklama 

TRABZONSPOR Kulübü, son gün-
lerde gündemde olan "Harcama Li-
mitlerinin Esnetilmesi" konusu ile ilgili 
bir açıklama yayımladı. Bordo mavili 
kulüp, harcama limitlerinin esnetilme-
sine yönelik girişim ve söylemlere 
karşı çıktığını duyurdu. Trabzons-
por'dan yapılan açıklama şu şekilde: 
"Kulübümüz, kuruluşundan bugüne 
kadar her zaman hukukun, adaletin 
ve kuralların tarafında olmuş ve her-
kes için bu değerleri savunmuştur. 
Trabzonspor Kulübü olarak hiçbir 
zaman kendimiz için istemediğimizi 
bir başkası için de istemedik. Bu doğ-
rultuda; kamuoyunda “harcama li-
mitleri” olarak bilinen uygulama ile 
ilgili görüşümüzün de duruşumuzun 
da aynı değerlerin çerçevesinde oldu-
ğunu bir kez daha hatırlatmak isteriz. 
Nasıl ki limitlerin yüzde 30’dan 40’a 
çıkartılmasına prensip gereği itiraz et-
tiysek, yine son günlerde konuşulan 
'harcama limitlerinin esnetilmesi'ne 
yönelik girişim ve söylemlere de aynı 
sebepten dolayı şiddetle karşı çıkıyo-
ruz! Türkiye Futbol Federasyonu ve 
kurullarının kendi koydukları ve tüm 
futbol ailesinin sezon başında kabul 
ettiği kurallardan ve bu kuralların 
edimlerinden asla taviz vermeyece-
ğine olan inancımız tamdır. Bu vesile 
ile 'harcama limitlerinin esnetilmesi' 
konusunda yaşanan süreci yakinen 
takip ettiğimizi ve herhangi bir kural-
dışılığa kesinlikle izin vermeyeceğimizi 
kamuoyuyla paylaşırız." 
 

SARI kırmızılı ekibin hücum oyuncusu Ste-
fano Napoleoni, takımının Antalya kam-
pında Demirören Haber Ajansı'na (DHA) 
özel açıklamalarda bulundu. Sezonun ikinci 
yarısında maçlarını yeni stadı Gürsel Aksel 
Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde oynaya-
cak olan Göztepe'nin daha iyi sonuçlar ala-
cağını belirten Napoleoni, "Aslında çok iyi bir 
başlangıç yapamadık. Beklemediğimiz puan-
lar kaybettik. Toparlanmaya başladık ve ge-
çirdiğimiz 6 aylık dönemin ikinci yarısında 
daha iyi sonuçlar aldık ve Göztepe'yi biraz 
daha iyi pozisyonlara taşıdık. Ligin ikinci ya-
rısında daha iyi çalışarak yeni stadımızda ta-
raftarımızın da desteğiyle daha iyi sonuçlar 
alarak ligi daha iyi bir yerde bitireceğimize 
eminim" diye konuştu. 

Yeni hocamızla özgüven kazandık 

Tamer Tuna'nın ardından İlhan Palut'un gö-
reve geldiği Göztepe'deki teknik direktör deği-
şikliğini de değerlendiren Napoleoni, "Yeni 
hocamızın gelmesiyle takımımızın ihtiyaç 
duyduğu bir mentalite ta-
kıma yerleşti. Daha farklı 
bir çalışma sistemi takıma 
yerleşti ve takımın öz gü-
veni arttı. İyi çalıştık ve 
yeni hocamızla daha farklı 
bir havaya büründük. 
Bunun sonrasında da so-
nuçlar farklı olmaya baş-
ladı. Ligin ikinci yarısıyla 
çalışabileceğimiz, onun 
oyun mentalitesini kavra-
yabileceğimiz süremiz 
olacak, daha çok çalışaca-

ğız. Bunun da takıma olumlu döneceğine ina-
nıyorum" ifadelerini kullandı.İzmir'in İstan-
bul'dan daha sakin bir şehir olduğunu dile 
getiren İtalyan oyuncu, "İstanbul ve İzmir'de 
yaşadım. Birbirinden farklı şehirler ama ikisi 
de çok güzel iki şehir. İstanbul'da kaos ortamı 
biraz fazla, karışık bir şehir ve bu bana biraz 
zor gelmişti. İzmir sakinliği ile beni daha çok 
cezbediyor. Eşimle daha sakin bir hayata alış-
kın olduğum için İzmir bana daha çok keyif 
veriyor. Deniz kenarında olması, plajlara 
sahip olması ve güneşi olan bir şehir olması 
beni çok etkiyor. İzmir'de yaşadığım için çok 
mutluyum. İstanbul'da da mutluydum ancak 
İzmir'de de yaşam bana keyif veriyor. İzmir'in 
benim için daha farklı bir havası var" dedi. 

Taraftar karşısında büyülendim 

Göztepe taraftarından da övgüyle bahseden 
Napoleoni, "Herkesin çok iyi bildiği bir taraf-
tar grubu var. Deplasman takımı olarak bu-
raya geldiğimde taraftardan çok 
etkilenmiştim, taraftar karşısında büyülen-

miştim. Bugün ne mutlu ki onların tarafında 
olarak sahada bulunuyorum" diye konuştu. 
Yeni stadın oyuncular arasında da büyük bir 
heyecanla beklendiğini anlatan 33 yaşındaki 
futbolcu, "Sürekli üzerine konuştuğumuz bir 
konu bu, çünkü bizim için çok güzel olacak. 
Eski stadımızdan yeni stadımıza taşınmak, 
taraftarımızla o statta buluşmak ki eminim 
bütün şehir ve bütün taraftarlar bunu bekli-
yor, onlarla beraber olacağız ve o atmosferde 
sahaya çıkacağız. Bu hepimiz için heyecan 
verici bir şey. Bu nedenle bu konu hep konuş-
tuğumuz ve hayal ettiğimiz bir şey" açıklama-
sında bulundu. 

Gol atmam mutluluk sebebi 

Açılış maçında Beşiktaş ile karşılaşacakları 
yeni stadyumda ilk golü atmanın mutluluk 
vereceğini belirten Napoleoni, "Tabii ki ilk 
golü atmayı isterim ama esas olan ilk maçı-
mızda yeni stadımızda galibiyet almak. Tabii 
ki bu galibiyette ilk golü atmış olursan ekstra 
bir mutluluk olur" dedi. 

Göztepe’nin müthiş bir taraftarı var 
Göztepe'nin İtalyan oyuncusu Stefano Napoleoni, “Herkesin çok iyi bildiği bir taraftar grubu var. Deplasman  

takımı olarak buraya geldiğimde taraftardan çok etkilenmiştim, taraftar karşısında büyülenmiştim” dedi

Güneş, Galatasaray kampına misafir oldu

ÇALIŞTAYIN son üç gününde ayrıca, fe-
derasyon başkanları, paralimpik, olim-
pik, deaflimpik branşlarda sporcu 
yetiştiren kulüplerin temsilcileri,  
Türkiye Milli Paralimpik Komitesi, 
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi, 
Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu ve 
spor kulübü konfedarasyonlarının katı-
lacağı oturumlarda ise Türk sporunun 
sorunları ve çözüm önerileri istişare 
edilecek. "Türk Sporunda Gelecek Stra-
tejileri", "Türk Futbolunda Finansal So-
runlar ve Çözüm Önerileri", "Sportif 
Sorunlara Çözüm Önerileri" ve "Türk 
Sporunda Marka Yönetimi" konuları 
değerlendirilecek. DHA 

Bütün konular  
gündeme gelecek 

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, önümüzdeki hafta boyunca düzenleyecekleri “Spor Kulüpleri ve 
Federasyonları Çalıştayı”nda Türk sporunun mevcut sorunları ve çözüm önerilerinin ele alınacağına işaret ederek, “Spor  

kulüpleri ve federasyonlarımızın yapısal sorunları ve gelecek stratejilerini 5 gün boyunca tartışacağız" dedi

Spor kulüplerinin  
hukuki sorunları  
ve çözüm önerileri  
ortak oturumda  
ele alınacak.

Napoleoni  
“Bizim için  
çok güzel  
olacak.”

Napoleoni  
“İzmir'de  
yaşadığım  

için çok  
mutluyum.”
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SARI-KIRMIZILILARIN 4,5 yıllık 
sözleşme imzaladığı 23 yaşın-
daki Nijeryalı futbolcu, Antal-

ya'nın Belek Turizm Merkezi'nde basın 
mensuplarının sorularını cevapladı. TFF 1. 
Lig ekibi Altay ile oynanan hazırlık ma-
çıyla ilk kez Galatasaray forması giyen Se-
kidika, "İlk maçım. Çok mutluyum. Teklif 
aldığımdan beri bu anı bekledim. Oyna-
maya devam ettikçe daha iyi bir perfor-
mans göstereceğimi düşünüyorum. Birçok 
teklif aldım. Ancak tek konsantrasyonum 
Galatasaray üzerineydi. Buraya gelmeyi 
çok istiyordum. Bunun gerçekleşmesinden 
dolayı çok mutluyum." ifadelerini kullandı. 
Galatasaray'ın büyük hedefleri olduğunu 
vurgulayan Jesse Sekidika, "Ben de bu he-
defler doğrultusunda takımıma yardım 
etmek istiyorum. Bu büyük camianın he-

deflerine ulaşması için elimden geleni ya-
pacağım." diye konuştu. 

İyi yerlere geleceğim  

Sekidika, Galatasaray Teknik Direktörü 
Fatih Terim ile ilgili bir soruya, "Buraya 
gelmemin en büyük sebeplerinden biri 
Fatih Terim. Çalıştığı bütün oyuncuları 
çok iyi yerlere getirdi.  
Genç bir oyuncuyum. Ondan öğrenece-
ğim çok şey var. İyi yerlere geleceğimi dü-
şünüyorum." cevabını verdi. 
Son olarak Türk Telekom Stadı'nda sarı-
kırmızılı taraftarların önüne çıkmak için 
sabırsızlandığını dile getiren Jesse Seki-
dika, "Bana inanılmaz destek veriyorlar. 
Taraftarların bu ilgisine bir an önce karşılık 
vermek istiyorum. Onlara teşekkür ediyo-
rum." değerlendirmesinde bulundu.

BURSASPOR, Serdar 
Özkan ile 1,5 yıllık anlaşma 
sağladı. Serdar Özkan yap-

tığı açıklamada, "Bursaspor çok büyük 
bir camia ve etkileyici bir taraftar kitle-
sine sahip. Sezon başından bu yana 
yaşanan zorlukları aşmak için bende 
gövdemi taşın altına koyacağım. Şam-
piyonluk yaşadığımız, ait olduğumuz 
lige hep birlikte geri döneceğiz. Bu sü-
reçte kenetlenmemiz gerekiyor. Taraf-
tarımızın desteğine ve yapıcı 
tavırlarına ihtiyacımız var. Heyecanla 
iç sahada oynayacağımız ilk maçı bek-
liyorum. Umarım sezon sonunda hep 
birlikte sloganımız olan Yeniden Zirve-
ye’yi gerçekleştirmiş olacağız. Takım 
arkadaşlarımın çoğunu tanıyorum ve 
iyi bir kadromuz olduğunu düşünüyo-
rum. Beni Bursaspor camiasına ka-
zandıran sayın Başkanımız Mesut 
Mestan’a teşekkür ediyorum. Uzun 
yıllar formasını giydiğim Antalyaspor 
camiasına da başarılar dilerim" dedi. 
Serdar Özkan'ın bugün İttifak Hol-
ding Konyaspor ile oynanacak hazırlık 
maçında da süre alması bekleniyor.

Serdar artık  
Bursalı 

TFF 1. Lig ekiplerinden Ha-
tayspor, Süper Lig'de Ka-
sımpaşa forması giyen 

Popov’u transfer etti. TFF 1. Lig lideri 
Hatayspor, Süper Lig’de 4 sezondur 
Kasımpaşa forması giyen aynı za-
manda Bulgaristan milli takımının da 
formasını terleten başarılı sağ bek 
oyuncusu Strahil Popov ile 2,5 yıllı-
ğına anlaştı. Bordo beyazlı kulüpten 
yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz se-
zonlarda Süper Lig ekiplerinden Ka-
sımpaşa'da forma giyen, aynı 
zamanda Bulgaristan Milli Takımı fut-
bolcusu, başarılı sağ bek Strahil 
Popov, kendisini 2,5 yıllığına bordo 
beyaz renklerimize bağlayan imzayı 
attı. Strahil Popov konakladığımız 
otele giriş yaparak takımımıza katıldı" 
ifadelerine yer verildi.

Kasımpaşa’dan 
Hatay’a gitti

Sekidika Cimbom’da mutlu

SERDAR AZIZ  
SAMPIYONLUK 
ISTIYOR 
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F enerbahçe'nin defans oyuncusu Ser-
dar Aziz, yoğun bir kamp dönemi ge-
çirdiklerini ve çalışmaların 

kendilerine katkı sağladığını bildirdi. Serdar 
Aziz, sarı-lacivertli kulübün internet sitesine 
yaptığı açıklamada devre arası kampını de-
ğerlendirdi. Takım olarak yoğun bir şekilde 
hazırlık gerçekleştirdiklerini aktaran 29 yaşın-
daki milli oyuncu, "Bu yoğunluk pozitif an-
lamda bir yoğunluk. Kamp dönemi boyunca 
gerçekleştirdiğimiz çalışmalar bizlere pek çok 
katkı sağladı ve problemlerimizi çözme im-
kanı yakaladık. Hem taktiksel hem de kondis-
yon çalışmalarıyla ligin ikinci yarısına en iyi 
şekilde hazırlanıyoruz." ifadelerini kullandı. 
Bütün takımın motive olduğunu söyleyen 
Serdar Aziz, teknik direktör Ersun Yanal ön-
derliğinde hedeflerine odaklandıklarını vur-
guladı. 

Skora katkı sağlamak önemli 

Serdar Aziz, attığı kafa gollerinin hatırlatıl-
ması üzerine şunları aktardı: "Benim gör-
evim; her an hazır olmak ve hocamın bana 
görev vermesi halinde sahada en iyi perfor-

mansımı gösterip, takımıma katkıda bulun-
mak. Sahadaki öncelikli görevim ise rakip 
atakları durdurmak, takımımın gol yemesini 
önlemek. Tüm bunların üzerine bir de skora 
katkı sağlarsam o zaman ayrı bir mutlu olu-
yorum tabii." 

Fenerbahçe aleyhine kararlar 

Beşiktaş ile oynadıkları derbide Hırvat 
oyuncu Domagoj Vida ile ceza alanı içinde 
girdikleri ikili mücadelenin çok konuşulduğu-
nun hatırlatılması üzerine, o pozisyonda fau-
lün kendisine yapıldığını iddia eden Serdar 
Aziz, şunları kaydetti: "O pozisyonda önce 
Vida benim boynumu koluyla sarıyor. Benim 
reaksiyonum Vida’nın hareketinden sonra. 
Yani bir faul varsa onu ilk Vida başlatıyor. İl-
ginç olan, kamerada açıkça görülmesine rağ-
men insanların bu pozisyonu Fenerbahçe 
aleyhine değerlendirmesi. Daha önce başka 
takımlarda oynarken de tartışmalı pozisyon-
lar yaşadım ancak Fenerbahçe forması giydi-
ğim dönemde en ufak pozisyonda dahi 
insanların Fenerbahçe aleyhine bir şeyler 
araması garip geliyor bana." 

 

Fenerbahçeli Serdar Aziz, "Daha iyi bir performans ortaya 
koyup şampiyon olmak hepimizin en büyük hedefi.  

Çünkü camiamızın en büyük beklentisi bu ve bizler de  
bu beklentinin, koşulsuz desteğin farkındayız" dedi

MİLLİ oyuncu, sezonun ilk yarısında beklen-
medik puan kayıpları yaşadıklarını anlattı. 
Fenerbahçe'nin şampiyonluğun en büyük 
adayı olduğunu söyleyen Serdar Aziz, söz-
lerini şöyle tamamladı: "Bu sezon Fener-
bahçe'miz her zaman olması gerektiği gibi 
şampiyonluğun en büyük adayı olarak bu 
yarışın içinde. Daha iyi bir performans or-
taya koyup şampiyon olmak hepimizin en 
büyük hedefi. Çünkü camiamızın en büyük 
beklentisi bu ve bizler de bu beklentinin, ko-

şulsuz desteğin farkındayız. Önümüzde bir 
de Türkiye Kupası var. İki kupayı da kazan-
mak camiamızı çok mutlu edecektir. Bu he-
deflere kilitlendik. Taraftarımızın bizlere 
olan inancı ve desteği konusunda ise zaten 
söylenecek bir şey yok, mükemmeller. Ligin 
ilk yarısında en yüksek doluluk oranı bizim 
stadımızda. Bu da camiamızın şampiyon-
luk hedefine nasıl yoğunlaştığını gösteriyor. 
İnşallah sezon sonunda şampiyonluk 
sevincini yaşarız." DHA 

Taraftarımız mükemmel  

Galatasaray'ın yeni transferi Jesse Sekidika, birçok teklif almasına rağmen sarı-kırmızılı takımı tercih ettiğini ve sözleşme imzaladığı için mutlu olduğunu söyledi

BASKETBOL THY Avrupa Ligi'nde 
normal sezonun ikinci yarısının ilk 
haftasında Türk takımları Anadolu 

Efes ile Fenerbahçe Beko, deplasmanda 
önemli galibiyetler elde etti. Ligde 18. haftanın 
en önemli maçında Anadolu Efes, lider olarak 
gittiği İspanya'da Barcelona karşısında kritik 
bir galibiyet aldı. Anadolu Efes, başantrenörü 
Ergin Ataman'ın bitime 5 dakika 17 saniye 
kala ikinci teknik faulü alarak diskalifiye edil-
mesiyle son 4 dakikaya da 7 sayı (75-68) ge-

ride girdi. Kalan kısa sürede 18 sayı bulan ve 
iyi savunma yapan lacivert-beyazlılar, kritik 
deplasmandan 86-82 galip ayrıldı. Bu sonuçla 
ligde 15. galibiyetini elde eden Anadolu Efes, 
Real Madrid'in averajla önünde liderliğini sür-
dürdü. Fenerbahçe Beko ise üst üste ikinci 
deplasman galibiyetini İspanya'da aldı. Basko-
nia karşısında iyi bir oyun ortaya koyan sarı-
lacivertliler, rakibini 79-65 mağlup etti. Bu 
sonuçla Fenerbahçe Beko, bu sezon 7. galibi-
yetini alarak 12. sıraya yükseldi. Sarı-lacivertli-

lerin play-off potasıyla arasında 2 galibiyet 
fark kaldı. THY Avrupa Ligi'nde önümüzdeki 
hafta takımlar ikişer maç oynayacak. Ligde 
çift maç haftasında Türk takımlarından Ana-
dolu Efes, önce 14 Ocak Salı günü İtalyan 
temsilcisi AX Armani Exchange Milan'ı, 17 
Ocak Cuma günü ise Fransız ekibi ASVEL'i 
Sinan Erdem Spor Salonu'nda ağırlayacak. 
Fenerbahçe Beko ise 14 Ocak'ta ASVEL'i, 16 
Ocak Perşembe günü ise Barcelona'yı Ülker 
Spor ve Etkinlik Salonu'nda konuk edecek. 

 

Anadolu Efes ezip geçti
THY Avrupa Ligi’nde ikinci yarının ilk haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Barcelona'yı 86-82 yenerek liderliğini sürdürdü. 
Fenerbahçe Beko ise Baskonia’yı 79-65 mağlup ederek play-off potasıyla arasındaki galibiyet sayısını 2’ye düşürdü

BİR dönem A Milli Takım 
forması giyen Aydın Yılmaz 
ve geçtiğimiz sezon Sakar-

yaspor forması giyen Erdi Şehit, Çek 
Cumhuriyeti 1'inci Lig takımlarından 
FK Príbram'a transfer oldu. Çek 
Cumhuriyeti ekibi FK Pribram, iki 
Türk oyuncu ile anlaşmaya vardı. 9 
Ocak'ta Çek kulübü ile deneme an-
trenmalarına çıkmaya başlayan Yıl-
maz ve Şehit, Pribram ile resmi 
sözleşmeye imza attı. Futbol kariyerine 
Galatasaray altyapısı ile başlayan 31 
yaşındaki futbolcu Aydın Yılmaz'ın 
sarı kırmızılılar ile 5 Lig, 2 Türkiye Ku-
pası ve 2 de Türkiye Süper Kupası 
şampiyonluğu bulunuyor. Bir dönem 
Fenerbahçe U21 Takımı'nda mücadele 
eden Erdi Şehit ise son olarak TFF 
2'nci Lig Kırmızı Grup takımı Sakar-
yaspor'da forma giymişti.  

Nereden nereye
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Sulu yemek çeşitlerimiz mevcuttur
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İ çlerinde ev hanımlarının da olduğu
birbirinden farklı meslek grupların-
dan oluşan kadınlar, haftanın beş

günü Bağcılar Belediyesi Kadın ve Aile
Kültür Sanat Merkezi’nde açılan güzellik
kursunda profesyonel uzmanlar tarafın-
dan eğitiiliyor. Eğitimini tamamlayanlar,
kurs bitiminde sertifika almaya hak kaza-
nıyor. Aynı zamanda hazırladıkları ürün-
lerin internet üzerinden satışlarını yaparak
ev ekonomilerine katkı sağlıyorlar.

Ekonomik olarak rahatlattı

Kurs öğrencilerinden muhasebeci

Rabia Çelik önceleri iş bulamadığı için
güzellik kursuna katıldığını, sonrasında
kurs sayesinde para kazanmaya başla-
dığını belirtti. Çelik, “Normalde ben
muhasebeciyim. Ama bir süredir çalış-
madığım için kursa gelmeye karar ver-
dim.Burada öğrendiklerim sayesinde
para kazanmaya başladım. Bu kurs
benim için hem öğretici oldu. Hem de
ekonomik açıdan rahatlamamı sağ-
ladı” dedi.

Satış yapıp para kazanıyoruz

Ev hanımı Tülay İlkbahar ise kurs baş-
ladığından bu yana öğrendiği bilgilerin
kendisine büyük katkı sağladığını söy-

ledi. Tülay İlkbahar, “Kursa 4 ay önce
başladım. Sonuna gelmek üzereyiz.
Keşke bir 4 ay daha olsa da devam
edebilsem. Burada çok mutluyum. Çok
güzel şeyler öğreniyoruz. Çok da fay-
dasını görmeye başladım. Sadece öğre-
nip uygulamakla kalmıyoruz, satış
yapıp para da kazanıyoruz” dedi. Çev-
resinden de olumlu dönüşler aldığını
dile getiren İlkbahar, “Beni gören in-
sanlar cildimdeki değişimi fark etmeye
başladı. Ve bunu nasıl yaptığımı sordu.
Yaptığım ürünleri böylece tanıtma ve
satışını yapma imkânı buldum. Bağcı-
lar Belediyesi’ne bu hizmetinden dolayı
çok teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

ZEYNEP VURAL

Bağcılar Belediyesi ilçesinde yaşayan kadınlar için güzellik kursu açarak hem kadınların
cilt bakımı öğrenmesine hem de ev ekonomilerine katkı sağlamalarına yardımcı oldu.
Kursiyerler, "Burada öğrendiklerimiz sayesinde para kazanmaya başladık" dedi

Sevcan kulakların pasını sildi
Türk Halk Müziği sanatçısı Sevcan
Orhan Ataköy'ün sevilen mekanla-
rından Nossa Costa'da sahne aldı.
Türk halk müziği şarkıcısı Sevcan
Orhan, hayranlarına keyifli bir
gece yaşattı.Türk Halk müziği-
nin sevilen seslerinden olan
Sevcan Orhan Nossa Cos-
ta'da yaklaşık 2 saatten fazla

sahnede kaldı.  Sevcan Orhan, geç-
mişten günümüze Türk halk müzi-
ğinde yer edinen şarkıları seslendirdi.
Neşeli ve enerjik tavırlarıyla hayranları-
nın sevgisini kazanan Sevcan Orhan,
Nossa Costa’da kendisine gösterilen
ilgiden mutluluk duyduğunu söyledi.
Mekanı dolduran müzikseverler kon-
ser boyunca şarkılara eşlik etti.

Hem kurs Hem 
geCim kaynagi
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Ümraniye Belediyesi, yaşlı ve bakıma muhtaç insanların tüm sosyal ihtiyaç-
larını karşılıyor. Özellikle yalnız ve bakıma muhtaç yaşlıların bakım ihtiyaç-
ları için belediye ekipleri evlerinde ziyaret ederek tıraşlarını yapıyor
Ümraniye Belediyesi Kadın
ve Aile Hizmetleri Müdür-
lüğü’ne bağlı Yaşlı Bakım Hiz-
metleri ekipleri yılın 12 ayı
evlerinden çıkamayacak du-
rumda olan hasta ve yaşlıları
ziyaret ederek temizlik ihtiyaç-
larını karşılıyor. Ekipler, evin-
den çıkabilecek durumda
olanları da alarak Ümraniye
Belediyesi’nin araçları ile kua-
före götürüyor. Ümraniye Be-
lediyesi ekipleri tarafından
evinde ziyaret edilerek tıraşı ya-
pılan 70 yaşındaki Koah has-
tası Cemalletin Kaşut,

hizmetten çok memnun oldu-
ğunu belirtti. Belediyenin hiz-
metinden memnuniyetini dile
getiren 69 yaşındaki Ahmet
Yılmaz ise, “Ben belediyeden
çok memnunum. Benim erza-
ğımı veriyor, yiyeceğimi veriyor,
tıraşımı yapıyor ve her türlü ih-
tiyacımı karşılıyor. Hepsinden
Allah razı olsun” diye konuştu.

Onların duası bize yeter

Belediyenin Yaşlı Bakım Hiz-
metleri birimine gönüllü olarak
destek veren kuaför Ömer
Aydın da haftanın bir gününü

yaşlı ve bakıma muhtaç insan-
lara tıraş için ayırıyor. Kuaför
Ömer Aydın, “Bu hizmete ka-
tılmaktan öncelikle çok mem-
nunum. Çünkü yaşlılara,
büyüklerimize, engellilerimize,
özellikle şehit yakınları ve gazi-
lerimize böyle bir hizmet verdi-
ğim için öncelikle Ümraniye
Belediye Başkanımız İsmet Yıl-
dırım’dan Allah razı olsun di-
yorum. Böyle bir fırsatı bize de
sundu. Yaşlıları ve engellileri
yerlerinde tespit edip tıraş edi-
yoruz. Onların duası zaten
bize yeter” dedi. DHA
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Türk tarihinde önemli meslekler arasında yer tutan demircilik, zamana 
meydan okuyor. Üniversiteli öğrenciler, ‘temirci’ atölyesinde ustalardan 
geleneksel demir işleme sanatını öğrenerek, demirleri sanat eserine çeviriyor
Demir işleme sanatını gelecek
nesillere aktarabilmek ama-
cıyla üniversite öğrencileri
‘Geleneksel Rumeli Demir İş-
leme Sanatları Kulübü’nü
kurdu. Demir işleme sanatçı-
ları İdris ve Orhan Savaş kar-
deşlerin Temirci Sanat
Atölyesi’nde zamana direnen
demircilik mesleğini öğrenen
öğrenciler, demirleri tavında
döverek zanaatı sanata çevir-
mek için uğraşıyor. Yurt dı-
şında demirden yaptıkları
sanat eserleriyle birçok ödüle
layık görülen Savaş kardeşler,
genç yeteneklerle bir araya ge-

lerek mesleğin devamlılığı için
çalışıyor.

Kültür ve tarihi barındırıyor

Demir işleme sanatçısı İdris
Savaş, Orta Asya coğrafyasında
temir adıyla bulunan madenin,
günümüze ‘demir’ adıyla geldi-
ğine dikkat çekerek, demirciliğin
kültürü, tarihi ve sanatı barındı-
ran bir meslek olduğuna vurgu
yaptı. Yaptıkları eserlerle yurt dı-
şında birçok ödüle layık görülen
ve Türkiye’yi temsilen birçok fes-
tivale katılan Savaş, öğrencilerle
bir araya gelmelerini şöyle an-
lattı:“Ülkemizde demirciliği nasıl

duyurabiliriz, nasıl yaygınlaştıra-
bilir ve sevdirebiliriz diye düşün-
dük. Öğrencilerle birlikte bir
kulüp kurmaya karar verdik. De-
mircilik zahmetli fakat severseniz
güzel bir meslektir. Günümüzde
geleneksel olarak uygulanmıyor.
Biz biraz daha gelenekselin pe-
şindeyiz. Televizyondaki belge-
sellerin demirciliğe olan ilgiyi
biraz daha artırdığını düşünüyo-
rum. Bıçaklar yapılıyor, herkes
kendi küçük atölyesini kuruyor.
Biz de arkadaşlarımıza yardımcı
olmaya çalışıyoruz. Demircilik
zamanla yarışıyor olsa da kay-
bolmayacak bir meslek.”

Gaz zehirlenmelerine karşı iki ilkokul
öğrencisi hayat kurtaran ev projesi
geliştirdi. Başakşehir Emin Saraç
İmam Hatip Ortaokulu’nda eğitim
gören öğrenciler Erdem Kürşat Bakır
ve Yusuf İsmet Büyükkılıç, sensörler
yoluyla karbonmonoksit ve doğal
gaz kaçaklarını ölçen ve duyuran
projeye imza attı. Doğalgaz ve soba
gazı zehirlenmelerini önüne geçmek
adına, ortaokul öğrencileri proje ge-
liştirdi. Başakşehir Emin Saraç
İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerin-
den Erdem Kürşat Bakır ve Yusuf
İsmet Büyükkılıç’ın projesinin adı ise
“Hayat Kurtaran Ev”. Genç
mucitler, gaz ve soba zehirlenmele-
rinde projeleri ile ölümlerin önüne
geçmeyi amaçladıklarını söylediler. 

Yaşları küçük buluşları büyük


